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Apresentação

A regulamentação da Lei Geral da ME e EPP, como também é conhecida o Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), 
tem contribuído para a redução de prazos, a simplificação de procedimentos, a diminui-
ção dos custos da abertura, a legalização, a alteração, a baixa de cadastros e registros de 
empresários e pessoas jurídicas. Se no âmbito federal, destacam-se iniciativas de moderni-
zação, a partir da adoção do Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), no 
âmbito municipal há o grande desafio para a criação de condições estruturais e proces-
sos administrativos que assegurem um ambiente propício ao fortalecimento do ambiente 
competitivo empresarial.

Seguindo orientações dos artigos 4º e 5º da Lei Geral da ME e EPP, os municípios têm a 
obrigação de criar um espaço que concentre não somente a parte burocrática que envolve 
qualquer atividade empreendedora, mas também informações importantes e orientações 
para a viabilidade, instalação e desenvolvimento dos negócios.

Nesse contexto, propõe-se a criação de uma Sala do Empreendedor – espaço físico em 
que a Prefeitura Municipal, em parceria com instituições locais, estaduais e federais com atua-
ção regionalizada – para centralizar os serviços de abertura, alteração e baixa de empresários 
e empresas, bem como congregar informações técnicas e administrativas necessárias para os 
encaminhamentos relacionados aos novos e atuais empreendimentos.

Esta publicação é uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 
Estado do Paraná - SEBRAE/PR para fomentar negócios e fortalecer a gestão empresarial, con-
tribuindo com processos de simplificação e desburocratização, bem como, para promover a 
criação e implantação de espaços destinados ao empreendedor em municípios no interior 
do Estado da Paraná.

Este Termo de Referência se destina a Prefeitos, Secretários, Técnicos, Equipes de 
Atendimento e Apoio, especialmente Agentes de Desenvolvimentos envolvidos em 
processos de implantação e consolidação de Salas do Empreendedor.



Termo de Referência para a Implantação da Sala do Empreendedor10

Sobre o Termo de Referência da Sala do Empreendedor

Na perspectiva de tornar mais simples e menos onerosos os serviços públicos para os cida-
dãos, tornando a gestão pública mais eficiente, as Salas do Empreendedor se inserem como 
uma estratégia para a simplificação de processos administrativos. Visando auxiliar gestores 
públicos na criação desta estrutura, esta publicação traz os principais elementos e informa-
ções necessárias à criação, planejamento e à implementação da Sala do Empreendedor. Tem 
como principal objetivo ser um documento referencial para que as prefeituras municipais 
paranaenses e seus parceiros locais avancem no processo de desburocratização e simplifi-
cação de procedimentos de abertura de empresas, contribuindo de forma decisiva para a 
redução da informalidade e apoiando o empreendedorismo local.

Ressalta-se aqui a importância da instalação da Sala do Empreendedor nos municípios, 
tendo em vista os serviços possíveis a serem ofertados, seja a formalização, capacitação ou 
orientação às micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais ou mesmo 
aos interessados em se tornar empresários. O leque de serviços a ser ofertado na Sala inclui 
a obtenção da inscrição municipal e alvará de funcionamento, a verificação de processos 
administrativos, obrigações, direitos e incentivos, a alteração e o encerramento de empre-
sas, a obtenção de informações sobre crédito, o encaminhamento de licenciamentos e 
alvarás, entre outros. Na prática, a prefeitura estará incentivando o surgimento de novos 
empreendimentos, criando condições para aumentar a competitividade dos pequenos 
negócios locais, contribuindo para a geração de mais empregos e para uma melhor distri-
buição de renda no município.

Faz-se necessário, contudo, pontuar que a Sala do Empreendedor ultrapassa a finalida-
de de ser tão somente um espaço físico centralizador de serviços públicos. Ao contrário, 
se constitui em uma estratégia que visa desburocratizar e conferir agilidade aos procedi-
mentos administrativos que impactam no dia a dia dos negócios e da vida empresarial nos 
municípios. Carrega em si, portanto, um conceito de aglutinação de serviços, de integração e 
agilidade nos processos burocráticos, sendo, antes de tudo, um espaço de soluções à dispo-
sição do empreendedor. Podemos, então, elencar como diretrizes gerais deste novo espaço, 
o qual se caracteriza como uma nova forma de prestação de serviços públicos:

•	 realizar atendimento presencial (em um primeiro momento) e pela Internet;

•	 prover unicidade do processo de inscrição, alteração e baixa de empresas;

•	 requisitos simplificados, racionalizados e uniformizados;

•	 estabelecer instrumentos de articulação e integração das ações do Estado e 
dos municípios.
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Esta publicação foi dividida em 10 (dez) partes, de forma sintética e objetiva, no intuito 
de facilitar a compreensão do leitor e orientar seu olhar para questões que consideramos 
mais importantes: 

•	 Capítulo I  -  Sala do Empreendedor - ação do tema “Simplificação e 
                           Desburocratização” da Lei Geral da ME e EPP

•	 Capítulo II  -  Orientações para implementar uma Sala do Empreendedor

•	 Capítulo III  -  Os atores, suas responsabilidades e ações na implementação da 
                            Sala do Empreendedor

•	 Capítulo IV  -  Infraestrutura da Sala do Empreendedor

•	 Capítulo V  -  Recursos Humanos da Sala do Empreendedor

•	 Capítulo VI  -  Comunicação e Marketing da Sala do Empreendedor

•	 Capítulo VII  -  Tipos de Salas do Empreendedor 

•	 Capítulo VIII  -  Registro e monitoramento do atendimento na Sala do Empreendedor

•	 Referências, legislação e sites relacionados

•	 Anexos -  Anexo I: Modelo de termo de cooperação técnica entre Prefeitura e SEBRAE 
para a Sala do Empreendedor; Anexo II: Minuta de Decreto de Criação ou Instituição 
da Sala do Empreendedor; Anexo III:  Minuta de Convênio de Cooperação Técnica, 
Administrativa e Financeira entre Parceiros da Sala do Empreendedor.

O Termo de Referência busca mostrar que o processo de implementação da Sala do 
Empreendedor é de fácil compreensão e prático, orientando o “como se faz” para que cada 
Prefeitura Municipal e as instituições parceiras possam ajudar o município a se desenvolver 
ainda mais, consolidando condições estruturais para o tratamento diferenciado às microem-
presas e empresas de pequeno porte no âmbito local.

Há, também, indicações de modelos de instrumentos legais para leitura nos Anexos: 
(i) Minuta de Decreto de Criação ou Instituição da Sala do Empreendedor, (ii) Minuta de 
Decreto de Criação ou Instituição da Sala do Empreendedor, e (iii) Minuta de Convênio de 
Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira entre Parceiros da Sala do Empreendedor.

A Legislação consultada na Internet é referenciada tecnicamente, com a indicação dos 
sites e dos caminhos, para que os mesmos documentos sejam fácil e novamente acessados. 
Os modelos sugeridos de documentos – no caso as minutas de decretos e convênios – 
podem servir como ponto de partida para a customização destes conforme a realidade de 
cada município.
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1. Sala do Empreendedor - ação do tema “Simplificação e  
desburocratização” da Lei Geral da ME e EPP

1.1 O que é a Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor é um local de convergência de ações e atividades do poder 
público municipal, que deve centralizar determinados fluxos de processos relacionados 
ao empreendedorismo local. Com a criação e implementação desse espaço, a lógica pre-
dominante é que não será mais o empreendedor que transitará entre os diferentes órgãos 
relacionados ao seu “processo burocrático”, mas sim o processo deverá percorrer o fluxo de 
passos, etapas e procedimentos internos, havendo um controle interno centralizado e mate-
rializado na Sala do Empreendedor, como expresso na Figura 1, a seguir.

Figura 1: Princípios do modelo operacional da Sala do Empreendedor 

Representante da
Organização A

Linha de Frente
(balcão de atendimento

da Sala do Empreendedor)
 

Equipe de Apoio da 
Sala do Empreendedor

(retaguarda)
 

PASSO 1

FORMA TRADICIONAL DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
NA SALA DO EMPREENDEDOR

Representante da
Organização B

Representante da 
organização A

PASSO 1

Representante da 
organização B

PASSO 2

Representante de
“n” organizações*

Representantes de
“n” organizações*

Representantes de
“n” organizações*

PASSO  “N”

*Nota: : A expressão “n organizações” pode ser traduzida como as inúmeras e diferentes instituições que 
o usuário ou o servidor podem interagir na consecução dos processos ou no atendimento dos serviços 
públicos. A ilustração dos bonecos representa o usuário do serviço público.

Fonte: Agência Social, 2012.

SSO 2PA
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Em outras palavras, é na Sala do Empreendedor que deve ser feito o acompanhamento 
dos trâmites do processo do empresário ou demandante do serviço, ancorado pelo texto da 
Lei Geral da ME e EPP (LC 123/2006), em seu artigo 4º:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar 
a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídi-
cas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais 
membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, a fim de   
evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva 
do usuário.

Ainda do artigo 4º da Lei Geral da ME e EPP, extraímos alguns princípios norteadores do 
modelo operacional da Sala do Empreendedor, como podemos observar na Figura 2.

 

Princípios do 
Modelo da  

Sala do Empreendedor

Linearidade  
do processo  

(aumentar a velocidade e 
tempo)

Articulação de  
competências  

próprias e das demais   
instituições

Redução de custos,  
ao compatibilizar  e  

integrar procedimentos

Unicidade  
do processo  

(entrada única para 
documentos e 
solicitações)

Aumentar a  
qualidade dos serviços 

prestados, na 
 perspectiva do usuário

Fonte: Agência Social, 2012.

Figura 2: Princípios do modelo operacional da Sala do Empreendedor

Sobre a nomenclatura a ser adotada, o nome do espaço, “Sala do Empreendedor”, é 
mera sugestão, não sendo algo inflexível, nem mesmo determinado pela Lei Geral da ME e 
EPP ou legislação correlacionada. O nome fantasia desse espaço é uma decisão individual 
e exclusiva da prefeitura e, em alguns municípios do interior do Brasil, têm sido observadas 
outras denominações similares listadas a seguir, que variam conforme o escopo dos servi-
ços públicos ofertados. Em alguns municípios, as questões do empreendedorismo e serviços 
destinados às empresas e aos empresários avançam no sentido do atendimento de deman-
das do cidadão comum.
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O importante, nesse caso, é escolher um nome que traduza bem a(s) finalidade(s) 
do espaço, mas que seja identificado, também, como um local que responda pelas necessi-
dades mais próximas das empresas. Foram observadas as seguintes denominações:

•	 Sala do Empreendedor;

•	 Centro do Empreendedor;

•	 Casa do Empreendedor;

•	 Serviço de Atendimento ao Empresário (SAE);

•	 Sala do Empresário;

•	 Centro de Atendimento Empresarial (CAE);

•	 Central de Atendimento Empresarial (CAE);

•	 Centro de Atendimento Municipal (CAM);

•	 Serviço de Atendimento Municipal (SAM);

•	 Centro de Atendimento ao Cidadão de (nome do município).

Vale destacar que não se trata exclusivamente da construção de determinado tipo de 
espaço, que pode assumir diferentes denominações, estruturas e formatos. A questão primor-
dial é criar um lugar, com quantas salas e espaços forem necessários, ao qual o empresário 
ou interessado deverá se dirigir sempre que precisar tratar de um assunto de natureza buro-
crática no município relacionado aos empreendimentos mercantis. Muitas vezes, basta um 
rearranjo de um órgão ou localidade já existente. Se for um lugar inteiramente novo, faz-se 
necessário um projeto, recomendando-se a utilização de um profissional capaz de projetar e 
assessorar a implantação do espaço físico. 

Na hipótese de já existir no município um local ou espaço direcionado à intermediação 
de mão de  obra/ empresas, tais como Casa dos Trabalhadores, Casa do Trabalho, Espaço do 
Trabalhador, Sala do Trabalhador, entre outras, recomenda-se cautela no uso desses espaços 
com múltiplas finalidades. Caso ocorra o aproveitamento de um espaço existente, seja com-
partilhando o local ou mesmo substituindo-o, é de máxima importância que a imagem deste 
“novo” espaço seja diferenciada e trabalhada como um local destinado ao “empreendedor” e 
ao “empresário”, dissociando-o assim de outros órgãos/espaços que visam exclusivamente 
promover as relações trabalhistas ou de busca de emprego, de fomento ao emprego ou 
mesmo de promoção de iniciativas de trabalho, bolsas de programas sociais, relações sindi-
cais de trabalhadores, entre outras.

Essa preocupação deve ocorrer não somente com espaços de intermediação de empre-
go/trabalho, mas com quaisquer outras preexistentes no espaço a ser instalado. Deve-se 
trabalhar cuidadosamente a questão das identidades serem distintas, bem como as finalida-
des destas, e que isso seja claramente percebido por meio de uma comunicação e marketing 
institucional direcionada aos públicos-alvo para o qual o espaço será direcionado.
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Em termos das principais frentes de trabalho da Sala do Empreendedor, podemos citar: 
i) Orientações e informações; ii) Capacitação; iii) Vistoria e licenciamento; iv) Consulta, 
legalização e regularização. 

A Figura 3,  a seguir,  sintetiza as principais linhas de atuação da Sala 
do Empreendedor.

Figura 3: Principais linhas de atuação da Sala do Empreendedor

Fonte: Agência Social, 2012.

Consulta,  
legalização e  
regularização

Capacitação Orientações e  
informações

Vistoria e 
licenciamento

Sala do 
Empreendedor

ConCeito fundamental

No contexto deste manual, entende-se como “empreendedor” o conjunto de iniciati-
vas limitadas pelos conceitos legais/jurídicos do MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI) e empresários de Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME), bem 
como de empreendedores informais e pessoas interessadas no desenvolvimento dos 
negócios e atividades mercantis.

Em termos culturais e de identidade regional, é fundamental que se reflita sobre as 
especificidades culturais, geográficas, ambientais, as vocações dos negócios e os segmentos 
potenciais do município e do território no qual se insere, para estruturar seu espaço desti-
nado à Sala do Empreendedor, que deve refletir todas essas particularidades do município.
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A Sala do Empreendedor pode também ser a base física do Comitê Gestor da Lei Geral 
no município, o qual pode ter outras denominações, servindo como referência para a reali-
zação de suas reuniões e encontros, bem como assumir a função de aglutinar informações 
impressas e digitais para a consulta dos integrantes do comitê. 

O espaço da Sala também pode ser utilizado como um local de oferta capacitação, pales-
tras de orientação e de consultas técnicas, a partir de um acervo técnico com publicações 
recomendadas pelo SEBRAE/PR e instituições parceiras.

leia mais sobre lei Geral

 • Manual de Desburocratização e Desregulamentação – Vol. 5 (2009).

 • Manual de implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em seu 
município – Vol.1 (2008).

 • Guia Prefeito Empreendedor - como e por que implantar a Lei Geral municipal.

 • Sala do Empreendedor e o Programa Cidade Empreendedora.

1.2 Portfólio de serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor

Alguns processos burocráticos podem ser considerados como cruciais para serem ofere-
cidos nas Salas do Empreendedor; outros, nem tanto, podem continuar sendo executados 
normalmente nas unidades dos parceiros institucionais e na própria Prefeitura Municipal. 

Caberá uma análise criteriosa dos processos que devem ser centralizados e se manter o 
foco no que realmente é importante, do ponto de vista do usuário dos serviços públicos. A 
escolha dos serviços deve ser um dos pontos iniciais do processo de planejamento da Sala 
do Empreendedor. Cada um dos serviços deve ser avaliado do ponto de vista da dificuldade, 
dos prazos e dos custos de implementação, sempre considerando a perspectiva do empre-
endedor e o fluxo futuro de atendimento.

A seguir, listamos alguns processos identificados como comuns em centrais de atendi-
mento empresarial, como ponto de partida para essa reflexão e planejamento. Não se trata, 
vale frisar mais uma vez, de uma listagem completa, muito menos obrigatória de todos os 
serviços que podem ser ofertados na Sala do Empreendedor.

 I. Abertura da empresa:

 Obtenção de informações sobre todo o processo de abertura de empresas Ltda., 
Empresário Individual, EIRELI e outros

•	 como abrir a empresa do ponto de vista burocrático;

•	 quais legislações a empresa terá de cumprir na abertura e no funcionamento no âmbito 
municipal, estadual, federal e de instituições como conselhos e sindicatos;
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•	 qual regime tributário mais adequado (legislações tributárias: federal, estadual 
e municipal);

•	 como abrir a empresa do ponto de vista da viabilidade do negócio;

•	 documentações, taxas e impostos;

•	 consulta e emissão de informações a partir do CNAE - Código Nacional de 
Atividade Econômica;

•	 informações e orientação sobre Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

•	 registro de comércio;

•	 atividades que requerem vistoria da Vigilância Sanitária;

•	 atividades que requerem licenciamento ambiental. 

 Microempreendedor Individual (MEI):

•	 orientação específica para abertura;

•	 emissão de boletos;

•	 certificado;

•	 CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

•	 declaração de IR – Imposto de Renda.

 Consultas prévias de viabilidade, antes de começar a abrir a empresa:

•	 se o nome empresarial escolhido para a empresa pode ser usado;

•	 se a empresa pode ser instalada no lugar escolhido;

•	 informações gerais sobre TVL - Taxa de Viabilidade e Localização;

•	 entrada de requerimento de TVL;

•	 impressão do DAM - Documento de Arrecadação Municipal.

 Registro da empresa:

•	 elaboração de um contrato social apropriado;

•	 registro do contrato social;

•	 obtenção do NIRE - Número de Identificação do Registro de Empresas;

•	 obtenção do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

•	 alvará provisório e definitivo de localização e funcionamento;

•	 obtenção da inscrição municipal;

•	 obtenção da inscrição estadual;

•	 autorização para emissão de talão de nota fiscal e/ou emissão de talonário eletrônico.
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 Licenciamentos/alvarás/vistorias:

•	 informações e orientações sobre projetos técnicos e CVE – Certidão de Vistoria 
de Estabelecimento;

•	 informações e orientações sobre a obtenção de alvará sanitário/saúde, quando a ativi-
dade for enquadrada na exigência da legislação pertinente;

•	 licenciamento ambiental, quando a atividade for enquadrada na exigência da legisla-
ção pertinente;

•	  entrada para licenciamento ambiental;

•	 formação de processos para licenciamento ambiental;

•	 informações gerais e acompanhamento dos processos de forma presencial, on-line e 
por telefone;

•	 registro de denúncias;

•	 emissão de DAM - Documento de Arrecadação Municipal e DAE- Documento de 
Arrecadação Estadual para abertura de processos;

•	 formação de processo para renovação de alvará;

•	 orientação de como proceder em sistemas on-line (passo a passo, manuais, tutoriais);

•	 informação de postos de atendimento descentralizados de outros órgãos no interior 
do Estado.

 II. Operacionalização e desenvolvimento da empresa:

•	 obtenção de informações de qualquer natureza;

•	 cálculo e pagamento de taxas, contribuições e impostos;

•	 parcelamento de dívidas tributárias;

•	 emissão de certidões negativas;

•	 documentação necessária à tomada de empréstimos/financiamentos;

•	 documentação necessária para participar do processo de venda aos governos;

•	 emissão e renovação de alvarás e licenças;

•	 exigência e manutenção de livros de controle;

•	 atendimento às exigências do código de postura;

•	 aprovação de plantas e obtenção de alvarás de obra e habitação;

•	 alteração cadastral nos órgãos.

 III. Fechamento ou baixa da empresa:

•	 obtenção de informações gerais;

•	 distrato social;

•	 baixa da inscrição municipal, estadual e federal;

•	 parcelamento de débitos (se for o caso).
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 IV. Orientação empresarial e capacitação:

•	 pré-consultoria, diagnóstico empresarial e/ou da demanda;

•	 consultoria empresarial;

•	 orientação quanto às publicações disponíveis para consulta técnica;

•	 modelos de planos de negócios;

•	 orientação referente ao crédito/financiamento;

•	 disponibilizar acervo técnico sobre segmentos empresariais, ramos de atividades espe-
cíficos e referências de negócios;

•	 ceder infraestrutura para grupos em processo de formação;

•	 realização de treinamentos específicos para empresas, empresários e interessados em 
desenvolver novos negócios, a partir das parcerias específicas para a realização de 
cursos/treinamentos/repasses e capacitações.

De forma sintética, podemos também elencar um conjunto de “serviços básicos” para ser 
ofertado pela Sala do Empreendedor, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Serviços básicos da Sala do Empreendedor

Tipos de serviços

1. Formalização do MEI

2. Orientações sobre obrigações do MEI

3. Consulta Prévia do Grau de Risco

4. Cadastro físico para Formalização 

5. Impressão de CCMEI

6. Impressão CNPJ

7. Impressão DAS

8. Impressão Relatório de receita Bruta

9. Declaração e impressão da DASN

10. Termo de emissão de Nfe  avulsa - Mercadoria

11. Termo de emissão de Nfe  - Serviço (interno Prefeitura)

12. Impressão das CNDs

13. Alteração de dados do MEI e Baixa

14. Atendimento para profissionalização do MEI pelo SEBRAE  
(orientações, cursos e palestras)

15. Parcerias com instituições e orientações sobre crédito

16. Interface com Corpo de Bombeiros para agilidade e trata-
mento diferenciado para MEI no laudo de vistoria

Fonte: Sebrae/PR , 2014.

Operacionalmente, no mínimo, a Sala do Empreendedor deverá atender ao serviço de 
legalização e formalização do Microempreendedor Individual (MEI) e informar e orientar 
as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) quanto à consulta prévia de 
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localização, concessão de alvará provisório ou definitivo, documentação necessária para 
abertura e legalização da empresa. 

Opcionalmente, a Sala do Empreendedor pode abranger os processos envolvendo órgãos 
externos à estrutura da Sala, no âmbito estadual e federal, e outros órgãos ou entidades 
de controle, em conformidade com as exigências legais da atividade a ser exercida ou em 
processo de regularização. Para atender especificamente ao serviço de legalização e forma-
lização do MEI, a sala deverá possibilitar o acesso ao Portal do Empreendedor para registro 
e legalização do MEI, o que requer acesso à Internet no local, bem como condições de im-
pressão, de modo que o Empreendedor obtenha os comprovantes impressos do processo 
de legalização.

De forma didática, apenas para ter uma visão e compreensão do fluxo envolvendo a 
regularização de empresas, os procedimentos de regularização tendem a ser muito parecidos 
em todo o Estado, com variações em torno dos macroprocessos. A primeira etapa da abertura 
de empresa se dá com a consulta de viabilidade de localização/consulta comercial, na 
qual a Prefeitura avalia se a atividade pode ser exercida no local desejado. Embora seja um 
procedimento simples, tal consulta na maioria dos municípios é feita apenas presencialmente, 
mas pode ser realizado via internet ou em meio eletrônico/virtual.

Nesse momento inicial, deve ser realizada também uma pesquisa de viabilidade de 
nome empresarial pela Junta Comercial do Paraná, para verificar se este já se encontra em 
uso ou não. Em caso positivo, serão adotados nomes alternativos indicados pelo empresário 
no processo de consulta. Caso estes também já estejam em uso, o processo é paralisado e o 
empresário terá que indicar novas possibilidades de nome empresarial para que o processo 
possa continuar.

Uma vez realizada a consulta de viabilidade de localização ou zoneamento, o próximo 
passo é elaborar o Contrato Social da empresa; no caso das empresas enquadradas nas 
categorias de microempresa e empresa de pequeno porte, não há a obrigatoriedade de vistos 
no contrato por parte de advogados registrados na Ordem de Advogados do Brasil (OAB).

Munido deste Contrato Social e de mais outros documentos complementares, entre reque-
rimento, cópias autenticadas do contrato e cópias de identidade e CPF - Cadastro de Pessoa 
Física dos sócios, o empresário deve submetê-lo para registro na Junta Comercial do 
Paraná, onde será obtido o Número de Inscrição no Registro de Empresas (NIRE). Após o 
registro, o passo seguinte é obter o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas na Receita 
Federal, o que pode ser feito via internet ou diretamente na própria Junta.

Em seguida, é necessário obter alvará de funcionamento na Prefeitura do município 
onde a empresa será instalada. Depois de obter o alvará de funcionamento, o empresário 
deve inscrever sua empresa no cadastro de contribuintes da Secretaria de Fazenda. 
Se a atividade for industrial ou comercial, a inscrição deverá ser feita na esfera estadual (con-
tribuinte do ICMS). Caso a empresa seja prestadora de serviços, o empresário deverá procurar 
o órgão municipal (contribuinte do ISS). Caso a empresa acumule atividade industrial/co-
mercial e de prestação de serviços, pode ser necessário fazer a inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual e municipal.

É importante ressaltar que nem toda empresa precisa se regularizar na Vigilância 
Sanitária (federal, estadual ou municipal), nos órgãos de licenciamento ambiental 
(federal ou estadual), no Corpo de Bombeiros do Paraná ou outros órgãos públicos es-
pecíficos para a regularização de determinadas atividades e setores de atuação. A depender 
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da atividade, em conformidade com a legislação específica ao setor será preciso, portanto, 
regularizar a empresa na Vigilância Sanitária estadual ou municipal. Após analisar o formulá-
rio preenchido para obtenção do alvará de funcionamento, o representante da Prefeitura é 
quem vai determinar se o empresário deve ir à vigilância sanitária estadual ou municipal.

Quando da necessidade de envolvimento com outros organismos licenciadores para ob-
tenção da documentação relacionada à segurança e à prevenção contra incêndio e pânico, 
os atendentes da Sala do Empreendedor devem estar preparados para orientar o empresário.  
Sempre que possível a Sala deverá ter estes serviços vinculados as suas atividades, de forma 
integrada com Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná – CB/PMPR. 

Para as empresas que necessitem de autorização do Corpo de Bombeiros, os 
empresários deverão apresentar a documentação técnica da empresa/empreen-
dimento de modo que os bombeiros possam avaliar tecnicamente se o espaço 
atende às medidas de segurança contra incêndio e pânico. Além da análise de proje-
to, o CB/PMPR realiza vistoria nos estabelecimentos, com a emissão de Certificado de  
Vistoria em Estabelecimento (CVE) após deferimento do resultado da análise de projeto e vistoria.  
OBS.: sugerimos que em cada município seja mapeada a forma de atuação dos órgãos de 
apoio como Bombeiros, vigilância, urbanismo, meio ambiente etc

Por fim, pode ser necessário que a empresa obtenha licenciamento ambiental, que 
é o procedimento técnico-administrativo pelo qual se autoriza a localização, concepção, 
construção, instalação, ampliação, reforma, modificação, operação e/ou a desativação de 
empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como aquelas que, sob qualquer forma, possam causar de-
gradação ambiental no município. Estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser observadas pelo empreendimento ou atividade.

Os empresários devem consultar a legislação ambiental existente no município, em 
particular as leis e decretos que regulam a municipalização do meio ambiente, que deve 
definir as atividades que necessitam de licenciamento ambiental, bem como quais são as 
competências responsáveis pelos tipo de processo. Via de regra, essas atividades estão espe-
cificadas em anexos à lei municipal e, caso não tenham sido regulamentadas, prevalecem as 
definições das legislações estadual e nacional.

No caso da competência ser do município, as solicitações e licenças ambientais deverão 
ser feitas a partir da abertura de processo ambiental no órgão municipal responsável, que 
informarão quais são os procedimentos, documentos necessários, formulários pertinentes, 
bem como as taxas aplicáveis. A perspectiva geral do processo de abertura de empresas é 
apresentada na Figura 4, a seguir.
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Figura 4: Principais registros e inscrições das empresas em processo de abertura e regularização
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Fonte: Agência Social, 2012.

Após o processo de abertura inicial, os registros na Previdência Social (INSS) e na Caixa 
Econômica Federal (CEF) são necessários em função dos aspectos previdenciários e traba-
lhistas, mesmo que não haja empregados. No caso do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), o empresário deve registrar sua marca e assegurar direitos autorais; já no 
Registro.br – Registro de Domínios para a Internet no Brasil, ele deve assegurar um 
nome de site apropriado e correspondente a sua marca, com a opção da terminação (.br) ou 
não, para garantir a correspondência ao seu negócio. Esses processos, no INPI e Registro.br, 
são opcionais aos empreendedores, mas os procedimentos podem ser informados pela Sala 
do Empreendedor.

Vale destacar as especificidades dos processos envolvendo licenciamentos ambientais 
emitidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná (caso 
tenha ocorrido à municipalização da gestão do meio ambiente, com a adesão do processo 
de descentralização da gestão ambiental), Instituto Ambiental do Paraná (IAP) ou Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); projetos técnicos 
de segurança contra incêndio e pânico e autos de vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Paraná (CB/PMPR); alvará de saúde ou alvará sanitário da Vigilância Sanitária (VISA) 
ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como algum processo específico 
de licenciamento ou autorização para determinado órgão fiscalizador ou controlador das 
atividades de determinado segmento ou ramo de atividade. 
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A Figura 5 expressa os diferentes níveis de atuação de cada esfera governamental e seus 
respectivos órgãos responsáveis.

Figura 5: Processos de licenças, permissões, vistorias e alvarás nos âmbitos municipal/estadual/federal
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Nota: O nome da secretaria poderá variar conforme o município, mas será a Secretaria que deterá a responsabilida-
de legal para autorizar a localização da empresa em determinado zoneamento conforme Legislação Municipal rela-
cionada (Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo - LOUOS; Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
- PDDU; Código de Obras; Lei de Zoneamento; Código de Postura; Lei de Diretrizes Urbanas - LDU; Lei do Silêncio; Lei 
Orgânica do Município - LOM). CVE – Certidão de Vistoria de Estabelecimento é um documento emitido pelo Corpo 
de Bombeiros, certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, 
conforme projeto técnico previamente deferido.

Fonte: Agência Social, 2012.
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2. Orientações para implementar uma Sala do Empreendedor 
no município

2.1 Legislação voltada para agilizar e simplificar a abertura de 
pequenos negócios no município

Como pré-requisito essencial para todo o processo de implementação da Sala, a Lei Geral 
deverá ter sido regulamentada no município, contemplando seus principais aspectos da Lei 
Geral de MPE e EPP, conforme a Figura 6 sintetiza, a seguir:

Caso ainda não tenha sido regulamentada a Lei Geral da ME e EPP no município, po-
demos identificar de forma breve os principais passos a serem trilhados no processo de 
sua consolidação:

1.  constituir uma equipe para regulamentação e implantação da Lei Geral, com a participação 
de representantes dos empresários, da Câmara dos Vereadores e das Secretarias Municipais;

2.  definir o foco do apoio aos pequenos negócios, de acordo com a vocação do município;

3.  escolher os principais artigos da Lei Geral que devem ser imediatamente implementados;

4.  formatar uma proposta de Lei Geral Municipal;

5.  articular a discussão e aprovação na Câmara dos Vereadores;

6.  sancionar, divulgar e implantar a Lei.

No processo, também devem ser revistas às legislações básicas municipais relacionadas 
aos processos de abertura, baixa e alterações de empresas, com o objetivo de desburocrati-
zação, desregulamentação e simplificação dos procedimentos adotados pelo município, tais 
como, tributação, concessão de alvarás, alterações e baixas das inscrições municipais, normas 
de vigilância sanitária, meio ambiente, uso e ocupação do solo, publicidade, propaganda, 
entre outros.

Considerando que a regulamentação da Lei Geral Municipal da ME e EPP confere 
base legal municipal para o desenvolvimento do processo de implementação da Sala do 
Empreendedor, a Administração Municipal pode firmar parcerias com outras instituições pú-
blicas ou privadas para oferecer orientação e outros serviços para o desenvolvimento dos 
pequenos negócios no local.

Veja nos anexos: leGislação relaCionada

Ao final deste manual, constam modelos de decreto para a criação e instituição 
da Sala do Empreendedor e estabelecimento de parcerias. Os instrumentos su-
geridos devem ser considerados apenas como “pontos de partida” para uma legislação 
mais detalhada e específica à Sala do Empreendedor. Evite copiar-e-colar, buscando 
interpretar e filtrar o que se aplica ao seu município, acrescentando outros detalhes 
que devem contribuir para uma melhor especificação e adequação do espaço a sua 
realidade local e regional.
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Figura 6: Lei Geral da ME e EPP ou Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006)
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Fonte: Agência Social, 2012.

 Pode-se afirmar que a legislação é o instrumento jurídico que proporcionará o ambiente 
propício para a instalação e funcionamento da Sala do Empreendedor. Nesse âmbito, pode-
mos apontar 3 passos básicos:

1. Como passo primeiro e essencial, o município deverá ter aprovada sua Lei Geral  
Municipal;

2. O capítulo de desburocratização dessa lei deverá estar regulamentado, nos seus aspectos 
essenciais, a saber:

a) criação da sala do empreendedor: criação de um local único na Prefeitura, ou em outro es-
paço, que concentre todos os tipos de atendimento ao empresário, seja para informação, orien-
tação ou para a disponibilização de serviços. A sala do empreendedor deverá ter infraestrutura de 
informática e funcionalidade para prestar serviço de legalização e formalização do Microempre-
endedor Individual – MEI e das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte1;

1  Caso a Sala do Empreendedor não tenha estrutura para fornecer os serviços de formalização das ME e EPP, recomenda-se parceria com o Sindicato Local 
de contadores para disponibilizar este serviço aos interessados por meio do profissional contábil.
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b) definição das atividades de grau de alto risco: com essa definição é possível atender à legisla-
ção que dispõe sobre o procedimento especial para o registro e legalização do Microempreen-
dedor Individual – MEI e das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte baixada pelo Comitê 
Gestor da REDESIM e a implantação do Alvará de Funcionamento Provisório, bem como a fiscali-
zação a posteriori;

c) criação do Alvará Provisório, com o funcionamento da empresa de imediato, sem a vistoria 
prévia, para as atividades de baixo risco. 

Obs.1: recomenda-se a adoção da lista de atividades de alto risco para o Microempreendedor Individual e 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Resolução nº 94/2011.

Obs.2: em muitos municípios já é uma realidade a concessão de Alvará de Funcionamento em prazo médio 

de até 48 horas. Em tais casos, seria dispensável a criação formal do Alvará Provisório. Mas, sendo alvará provisório 

ou definitivo, o importante é que seja garantida pela legislação local a regra geral introduzida pelo artigo 7º da LC 

123/2006 que assegura ao empresário o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, 

exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto. Por isso, é necessário que haja uma 

legislação local tornando isso bem claro, que expresse essas atividades, e os procedimentos de atuação dos órgãos 

municipais responsáveis pela vistoria e fiscalização.

3. revisão das legislações básicas municipais, relacionadas com abertura, baixa e alterações de 
empresas, com o objetivo de desburocratização, e simplificação dos procedimentos adotados 
pelo Município, tais como, tributação, concessão de alvarás, alterações e baixas das inscrições 
municipais, normas de vigilância sanitária, meio ambiente, uso e ocupação do solo, publicidade, 
propaganda e, se for o caso, Corpo de Bombeiros.

2.2 Passos necessários para a implementação da Sala do Empreendedor

Além do recomendável amparo legal da Lei Geral da ME e EPP e do avanço na legislação 
municipal correlacionada, identificamos alguns fatores de sucesso para o processo de imple-
mentação da Sala do Empreendedor, segundo fluxo e itens expostos na Figura 7.

Os fatores elencados não são obrigatórios para se iniciar o processo de implementação 
da Sala do Empreendedor, mas desejáveis de modo que propiciem um ambiente que contri-
buirá para o desenvolvimento dos passos necessários à consolidação da iniciativa.

O passo a passo a seguir também compreende etapas cruciais e recomendações para o 
processo de implementação da Sala do Empreendedor, em busca do desenho de uma estra-
tégia local apropriada.
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Figura 7: Fatores de sucesso para a implementação da Sala do Empreendedor

Fonte: Agência Social, 2012.
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PASSO 1 - Decisão e vontade política

Qual é o conjunto de legislações que devo conhecer? Que legislação terá que ser criada 
no âmbito do município?

A criação da Sala do Empreendedor advém, inicialmente, de uma decisão política, do reco-
nhecimento da necessidade de fortalecer o empreendedorismo no município e da utilização 
desta estratégia como um dos caminhos possíveis. O primeiro passo recomendado é buscar 
a legislação existente sobre micro e pequenas empresas e aprovar a Lei Geral Municipal da 
ME e EPP. 

Dica: veja capítulo 1 e 2 deste Termo de Referência

PASSO 2 - Estruturando parcerias

Quem deve ser envolvido para implantação da Sala do Empreendedor? Quais órgãos 
municipais devem ser necessariamente envolvidos?

É imprescindível reconhecer quais são as instituições a serem envolvidas neste processo, 
ou seja, aquelas que necessariamente relacionam-se com os processos de criação de empre-
sas e apoio às MEI, ME e EPP. Um mapeamento em nível municipal dos órgãos envolvidos é 
recomendado, inclusive com um diagnóstico sobre a capacidade de resposta atual de cada 
órgão, visando fortalecer estruturas/setores frágeis da administração municipal a fim de que 
não se tornem um obstáculo à implantação da Sala do Empreendedor. 
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Não se esqueça de:

•	 elaborar acordo de parceria e negociá-lo com os parceiros;

•	 estabelecer dias e horários para reuniões com os grupos de apoio.

Dica: veja capítulo 3 deste Termo de Referência

PASSO 3 - Formando a equipe de coordenação  
e discutindo um formato/modelo para a Sala

 
Quem serão os gestores da Sala do Empreendedor? Como será estruturada a Sala 
do Empreendedor?

Recomenda-se a criação de um núcleo gestor central, multidisciplinar, que se encarregará 
de discutir sobre o formato da sala, no que se refere à infraestrutura e modelo de atuação. 
O núcleo gestor central admite integrantes do Comitê Gestor da Lei Geral no município, por 
exemplo, os membros da Comissão Temática de Simplificação e Desburocratização. 

 Nesta etapa é importante pensar sobre o porte do município e seu dinamismo econômi-
co, ou seja, sua dimensão populacional, o perfil produtivo local e regional, as oportunidades, 
o potencial e a densidade da economia do município para em seguida discutir o formato da 
Sala (que serviços queremos oferecer, inicialmente?), os recursos humanos e materiais dispo-
níveis (em que espaço será criado a Sala? qual será o tamanho da equipe envolvida? o que 
precisaremos em termos de equipamentos? qual é a expectativa de público a ser atingido?).

Não se esqueça de:

•	 elaborar um documento simples sobre os serviços a serem oferecidos;

•	 elaborar um documento simples sobre a viabilidade de implantação da Sala do 
Empreendedor, considerando os recursos humanos e materiais disponíveis;

•	 criar um organograma funcional com as atribuições da equipe envolvida;

•	 elaborar documento de referência que contenha as atribuições dos profissio-
nais envolvidos;

•	 elaborar documento com o mapeamento dos processos e dos serviços oferecidos 
na Sala;

•	 selecionar os integrantes da equipe que, preferencialmente, devem se dedicar em 
tempo integral à Sala do Empreendedor, visando garantir a rapidez da sua execução 
enquanto projeto de implementação.

Dica: Veja capítulo 5 deste Termo de Referência
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PASSO 4 - Divulgação dos serviços

Com a Sala em funcionamento, é hora de divulgá-la. Para isso, é necessário criar um plano 
de comunicação detalhado, que contemple a criação de um site (ou alocação de uma área 
específica do site da prefeitura para tal fim), criação de identidade visual (a fim de que seja 
facilmente lembrada pela população), carro de som, distribuição de folders e utilização de 
redes sociais (como mídia de baixo custo e retorno eficaz).

Não se esqueça de:

•	 definir a pessoa, equipe responsável e/ou empresa responsável pela comunicação/
marketing;

•	 implementar iniciativas e produtos de comunicação para atrair os empreendedores;

•	 criar produtos de comunicação de acordo com a linguagem do público-alvo da Sala 
do Empreendedor.

Dica: Veja capítulo 6 deste Termo de Referência

PASSO 5 - Monitorando e avaliando a experiência da 
Sala do Empreendedor

Como acompanhar o desenvolvimento da experiência?

Monitoramento e avaliação são etapas fundamentais para a realimentação e o aperfei-
çoamento da experiência da Sala do Empreendedor, sendo necessário atentar para estes 
mecanismos desde o início. Deve-se pensar em elaborar um sistema que torne fácil a consul-
ta sobre o andamento dos processos. Além disso, registrar aspectos cotidianos contribuem 
para a aprendizagem do grupo gestor, no que se refere às dificuldades de alguma rotina, 
pontos não discutidos previamente e que surgem na prática.

Sugere-se, também, a realização de avaliação externa com periodicidade regular (a cada 
2 anos), por uma empresa de consultoria especializada, Instituições de Ensino Superior ou 
algum instituto/centro de pesquisa contratado para este fim.

Não se esqueça de:

•	 construir com a equipe de coordenação um modelo de registro para documentar, de 
forma sistematizada e se possível via WEB, de maneira a extrair relatórios sobre os servi-
ços mais procurados e cruzar blocos de dados de interesse da equipe gestora;

•	 manter um espaço (pode ser uma caixa ou um computador) para receber sugestões 
e críticas dos empreendedores/cidadãos que acessam os serviços. É importante ler, 
arquivar, comparar e observar as mudanças ocorridas ao longo do tempo.

Dica: Veja capítulo 8 deste Termo de Referência
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3. Os atores, suas responsabilidades e ações para implementar a 
Sala do Empreendedor

3.1 Integração entre órgãos públicos em torno da Sala do Empreendedor

Em se tratando de um espaço que visa reduzir a burocracia, centralizando o atendimento 
e na busca por unificar, ou pelo menos reduzir os processos, é fundamental a coordena-
ção de órgãos que se relacionam com subprocessos relacionados à abertura da empresa 
ou mesmo à regularização desta. Em um primeiro nível, temos a Prefeitura Municipal, por 
meio das suas subunidades, especialmente a Secretaria de Fazenda Municipal, Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo/Obras, entre outras re-
lacionadas. A Figura 8 engloba várias subunidades que podem ter uma relação direta 
ou indireta com a Sala do Empreendedor, de forma presencial e/ou à distância, mas que 
devem funcionar de modo integrado em todos os aspectos relacionados aos processos sob 
sua responsabilidade.

Figura 8: Integração de órgãos públicos municipais em torno da Sala do Empreendedor
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Nota: As denominações acima são exemplos, dessa forma, podem ser utilizadas outras nomenclaturas, bem como 
outras secretarias e órgãos da administração pública municipal.

Fonte: Agência Social, 2012.
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O objetivo básico da Sala do Empreendedor é a disponibilização de um espaço único de 
atendimento aos empresários, proporcionando-lhes informação, orientação e serviços, de 
forma integrada, objetiva, simples e eficaz, com a integração de todas as secretarias munici-
pais que, de alguma forma, envolvam-se com as atividades empreendedoras:

•	 Secretaria da Fazenda ou Finanças;

•	 Secretaria da Indústria e Comércio ou do Desenvolvimento Econômico ou similar;

•	 Secretaria de Urbanismo/Obras;

•	 Secretaria de Meio Ambiente;

•	 Secretaria da Saúde;

•	 Secretaria da Administração/Gestão e Planejamento;

•	 Secretaria da Agricultura ou similar;

•	 outras secretarias, empresas, fundações ou autarquias que, de alguma forma, tenham 
envolvimento com as atividades empreendedoras.

As especificidades de cada município é que irão determinar quais as subunidades que 
terão (ou não) uma relação mais próxima da Sala do Empreendedor. Além dessas subunida-
des da administração pública municipal, a Sala do Empreendedor deve interagir com diversos 
órgãos das esferas estadual e federal. Em linhas gerais, são eles:

•	 Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR);

•	 Receita Federal do Brasil (RFB);

•	 Corpo dos Bombeiros da Polícia Militar do Paraná (CB/PMPR);

•	 Secretaria de Fazenda Estadual do Estado do Paraná (SEFAZ/PR);

•	 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Vigilância Sanitária Estadual;

•	 Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Paraná;

•	 entre outras organizações públicas de regulação e controle de determinados ramos ou 
segmento de atividades.

Por se tratar de um envolvimento amplo de tantas Secretarias, é recomendável que sua 
coordenação seja realizada pelo Comitê Gestor Municipal criado pela Lei Geral Municipal 
que, por sua natureza, já é um órgão colegiado na qual essas secretarias são representadas e 
que tem a função de assessoria do Prefeito. Recomenda-se, igualmente, o estabelecimento 
de um instrumento de cooperação técnica entre a Prefeitura e os parceiros envolvidos com a 
Sala do Empreendedor (vide modelo em Anexos).
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3.2 Formalização de parcerias institucionais com entidades de apoio, 
órgãos públicos, instituições de pesquisa e ensino 

Para o bom funcionamento da Sala do Empreendedor, é necessário que a Prefeitura 
Municipal estabeleça uma rede de parcerias com instituições e órgãos das esferas estadual e 
federal. As parcerias devem ser formalizadas por meio de um instrumento jurídico específico, 
seja ele um convênio ou um termo de cooperação técnica, cujo objetivo é estabelecer as 
atribuições, as responsabilidades e o papel de cada uma das partes envolvidas.

De maneira geral, foram representados na Figura 9 alguns atores institucionais como 
aqueles que podem estabelecer parcerias com a Sala do Empreendedor:

Figura 9: Mapa de instituições de apoio à Sala do Empreendedor
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Fonte: Agência Social, 2012.

Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra 
incêndios, por exemplo, são realizados por órgãos diversos, conforme suas competências, 
cabendo à estrutura da Sala ser um elemento integrador capaz de direcionar a demanda dos 
empreendedores. Contudo, além desta dimensão formalizada por meio de um instrumento 
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jurídico, deve existir, sobretudo, um acordo de comprometimento explícito e consensua-
do entre as partes envolvidas, instituições e profissionais responsáveis. O principal objetivo 
desta relação de parceria com as entidades é buscar integração junto ao público empreen-
dedor, agregando serviços e ações que beneficiem e contemplem o público-alvo da Sala 
do Empreendedor.

Com cada banco ou instituição de crédito poderá ser desenhada uma parceria de oferta 
de serviços diferenciados e propaganda direcionada às MEI, ME e EPP. É Imprescindível rela-
cionar-se com a representação local dos contabilistas e/ou com o Conselho Regional dos 
Contabilistas (CRC) para a abertura de empresa, e o necessário apoio técnico na escritura-
ção, elaboração e controle das informações econômico-fiscais do MEI, das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.

É importante que a Prefeitura faça convênio com a Junta Comercial, por meio das suas 
Agências Regionais, para que seja disponibilizado profissional que se responsabilize pelos 
trâmites necessários com este órgão. Caso seja inviável, recomenda-se que a Sala do 
Empreendedor assuma alguns serviços de intermediação entre esse órgão e o empreende-
dor, visando simplificar e agilizar os procedimentos de legalização das atividades.

Da mesma forma, seria necessário um convênio com a Secretaria da Fazenda Estadual ou 
com a Delegacia Regional dessa Secretaria, para tornar mais simples o processo de autorização 
de Nota Fiscal para o MEI, principalmente, e também para a obtenção de Inscrição Estadual.

Na linha de orientação empresarial, é importante verificar a presença de entidades como 
Associação Comerciais e/ou Industriais, Sindicatos Patronais, além de entidades de financia-
mento, como Sicoob, Sicredi, Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos e privados 
que possam oferecer linhas de financiamento e orientação de como acessá-las. Sugere-se, 
nestes casos, a elaboração de um mapa de potenciais parcerias, com a finalidade de identificar 
as possíveis interações, custos, benefícios, responsáveis e esforço em cada uma das iniciativas.

Destaca-se que o sucesso da Sala do Empreendedor depende do comprometimento das 
entidades participantes, entendendo as necessidades e oferecendo orientação e produtos 
adequados aos Empreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
de seu município.

3.3 Formalização da parceria técnica com SEBRAE Paraná

Com o SEBRAE Paraná, a partir de suas 6 coordenações/unidades regionais e 11 escritórios, 
devem ser buscadas parcerias no sentido de assessorias, consultorias técnicas, capacitações 
e acompanhamento de processos relacionados à implementação da Sala do Empreendedor.

Nesse contexto, disponibiliza-se um modelo de instrumento de parceria entre o SEBRAE e a 
Prefeitura Municipal, com fins de reger a relação interinstitucional, papéis e responsabilidades 
no âmbito de todo o processo de implementação da Sala do Empreendedor (vide Anexos).
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4. Infraestrutura da Sala do Empreendedor

4.1 Localização no município

A Sala do Empreendedor deve estar localizada em um espaço de fácil acesso no muni-
cípio, sendo recomendável a sua proximidade com estruturas da Prefeitura já existentes ou 
órgãos estaduais e, preferencialmente, em áreas centrais de grande circulação e oferta de 
serviços na cidade. Embora a tendência seja de que os procedimentos se tornem gradati-
vamente virtuais ao longo do tempo (registrados via Internet), devem-se privilegiar espaços 
facilmente acessíveis e identificáveis. A proximidade física entre os diferentes órgãos e insti-
tuições que serão envolvidos no processo de implementação da Sala do Empreendedor é 
outra variável igualmente importante, pois não devemos esquecer que nem todos os proces-
sos serão passíveis de digitalização e muitos irão requerer orientação presencial e interação 
com profissionais. 

A localização da Sala deve ter como principal aspecto orientador a função de núcleo 
aglutinador de serviços, focado na desburocratização do atendimento. Vale lembrar 
que o espírito a ser implantado é de quem deve se deslocar, daqui em diante, não é 
mais o usuário-cliente-cidadão, mas o processo e as organizações responsáveis por seu 
atendimento. 

4.2 Infraestrutura física

No que se refere ao layout deste espaço de atendimento, pode-se adotar uma estru-
tura simples similar ao que se observa nos SACs, como são reconhecidos os “Serviços de 
Atendimento ao Cidadão”, com bancadas de atendimento individualizadas, sendo, contudo 
precedido de um “balcão de informações” para que as dúvidas sejam compreendidas, cate-
gorizadas e melhor encaminhadas antes do atendimento pessoal.

Como infraestrutura mínima deverá ser observado o espaço para atendimento individual 
realizado pela prefeitura, bem como espaços para o SEBRAE fazer orientações e capacitações 
para os empresários. Estes espaços devem ser preparados para cada tipo de atendimento, 
por exemplo:

•	Orientação individual: espaço reservado para o atendimento presencial e individual, 
com mesa, cadeiras confortáveis, acesso à internet e energia elétrica;

•	Orientação e formação coletiva: espaço reservado para atendimento e capacita-
ções coletivas, mínimo de 15 lugares com cadeiras confortáveis, acesso à internet, 
mesas, energia elétrica, computador, projetor multimídia, TV, preferencialmente quadro 
branco e suporte com flip chart, equipamentos de educação à distância. Sempre que 
possível este espaço deve estar o mais próximo da sala de atendimento e não precisa 
ser de uso exclusivo para o SEBRAE Paraná. Deve ser pensado no acesso ao local em 
horários fora do expediente normal da Prefeitura para facilitar o acesso aos empresários 
e instrutores.
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fique atento aos detalhes do espaço e da aCessibilidade

 • A disposição do mobiliário deve priorizar uma fácil identificação sobre como o 
cidadão pode acessar o serviço desejado, bem como prever um fluxo de pessoas 
que deve ser crescente uma vez implantada a Sala do Empreendedor.

 • A Sala deve possuir rampas de acessibilidade ou, no caso de edifícios, deve pos-
suir elevadores de acesso para portadores de necessidades especiais (PPNE). Con-
fira as Leis Federais n. 10.048/2000 e 10.098/200, Decreto Federal n. 5.296/2004 e 
a Norma Técnica da ABNT, NBR 9050:2004.

Um aspecto importante a ser pensado, quando do planejamento do espaço físico, é o 
“fluxo de pessoas e documentos”. Pensando nos processos que devem ser realizados no 
ambiente, deve-se perguntar “qual é o caminho que esse documento deve percorrer? 
Na mão de quem ele vai passar? O que deve ser feito pelo usuário e o que deve ser 
feito por nossa equipe de apoio?”. Para ajudar na compreensão desses fluxos burocráticos, 
a técnica de desenhar o “percurso” que as pessoas e os documentos irão fazer no espaço é re-
comendável para entender a dinâmica de cada processo, o que deverá auxiliar a racionalizar 
os procedimentos internos e do atendimento presencial, assim como o controle do tempo.

Figura 10: Exemplo de mapofluxograma

2 3 4

5678

1

Fonte: Agência Social, 2012.
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4.3 Recursos materiais e equipamentos
A quantidade e o tipo dos mobiliários e equipamentos a serem instalados na Sala do 

Empreendedor dependerão do fluxo de atendimento previsto, escopo e tipos de serviços 
ofertados, localização da sala, tamanho da equipe de atendimento presencial e de supervi-
são/coordenação etc

De modo geral, podemos elencar alguns itens que podem ser úteis à estruturação do 
espaço: 

•	Computadores – Cada posição de atendimento deve possuir um computador pró-
prio, com acesso à Internet, para consultas do atendente.

•	Armários para arquivo – Deve-se reservar um armário para arquivamento de proces-
sos já tramitados e encerrados (apenas para consultas posteriores) e um armário para 
consulta de processos correntes.

•	Senha de atendimento – Instalação de impressora, preferencialmente ao lado do 
balcão de informações para emissão de senha.

•	Painel de visualização de senha – Visando dar agilidade ao atendimento, recomen-
da-se a instalação de um painel, com sinalização auditiva e visual, para o chamado das 
senhas triadas na recepção.

•	Cadeiras para espera – Sugere-se avaliar, em termos do porte do município, o 
número de cadeiras necessárias para espera, sendo proporcional ao fluxo de atendi-
mento esperado.

•	Xerox e scanner digital – Disponibilização de uma máquina para fotocópia de docu-
mentos, na parte interna do atendimento, para uso dos funcionários.

•	 Impressora – Instalação de impressoras compartilhadas para as máquinas existentes 
no espaço, em local de fácil acesso. 

•	 Instalação de rede local – Os computadores devem estar em rede, possibilitando, 
dessa forma, acesso de um mesmo documento por quaisquer atendentes.

•	Biombos e/ou bancadas – Para atendimentos presenciais.

•	Painel de sinalização – Para todos os serviços ofertados e órgãos alocados na Sala.

•	Placas de sinalização – Identificação do órgão, do processo e/ou do tipo 
de atendimento.

•	Uso Público – Bebedouros, condicionadores de ar, banheiros masculino e feminino.

•	 Internet – Recomendável o uso de fibra ótica e velocidade p/ download deve ficar 
acima de 5MB/s.
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5.  Recursos humanos da Sala do Empreendedor

5.1  O papel do Comitê Gestor da Lei Geral

O Comitê Gestor possui um papel decisivo para a implantação da Sala do Empreendedor, 
cabendo a ele coordenar as parcerias necessárias para o desenvolvimento de subcomitês 
técnicos, organizados de acordo com a natureza dos processos. Sugere-se que o Comitê 
seja formado por representantes indicados pelas diversas secretarias, câmara municipal de 
vereadores e outras entidades privadas ou públicas com representatividade no município. 
Em todos os casos, requer-se a indicação de suplentes por cada um dos órgãos ou institui-
ções membros.

De forma integrada Prefeitura e Comitê, sugere-se a realização de um planejamento es-
tratégico da Sala do Empreendedor, por meio da realização de oficina participativa, com o 
envolvimento e protagonismo dos principais atores institucionais relacionados ao processo 
de implementação, integrantes ou não do Comitê Gestor Local, para a definição dos seus 
elementos fundamentais (valores, missão, visão, objetivos estratégicos, resultados esperados, 
atividades, plano de ação/trabalho, definição de um sistema de monitoramento sistemático, 
indicadores de processo, atendimento e resultados, comunicação etc).

5.2  O papel do Agente de Desenvolvimento Local

A estrutura de recursos humanos deve prever também a participação do Agente de 
Desenvolvimento Local (ADL), profissional que atuará auxiliando o processo de conti-
nuidade dos programas e projetos previstos na Lei Geral, sendo assim imprescindível que a 
Prefeitura Municipal nomeie seu(s) Agente(s) de Desenvolvimento.

artiGo 85a - Caberá ao poder públiCo muniCipal desiGnar 
aGente de desenVolVimento para a efetiVação do disposto 
nesta lei Complementar, obserVadas as espeCifiCidades loCais

§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 
articulação das  ações públicas para a promoção do  desenvolvimento local e ter-
ritorial, mediante ações  locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que  visem 
ao cumprimento das disposições e diretrizes  contidas nesta Lei Complementar, sob 
supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

Fonte: extraído da Lei Geral MPE/EPP

A existência do Agente de Desenvolvimento Local assume um papel importante como 
um canal de relacionamento e articulação entre o poder público e o meio empresarial. Para 
tanto, ele deve: 
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•	 atuar no atendimento aos empreendedores que buscam a Sala do Empreendedor, em 
demanda espontânea, orientando e efetivando a formalização da empresa, com ênfase 
ao Empreendedor Individual;

•	 atuar na orientação empresarial para desenvolvimento de negócios, preferencialmente 
para Empreendedores Individuais.

Recomenda-se que o Agente de desenvolvimento seja do quadro permanente da 
Prefeitura, pois desta forma evita-se colocar um profissional em função estratégica sujeito 
a instabilidades e mudanças políticas. Ressalta-se, também, a importância do entendimen-
to acerca do papel do Agente pelos diversos setores e unidades da Prefeitura, sendo esta 
uma premissa essencial para o êxito de sua atuação. Neste sentido, o escopo de atuação do 
Agente deve estar claro para as secretarias, bem como a forma de interação de cada uma 
delas com o mesmo.

Um ponto que merece atenção refere-se à qualificação deste profissional. Tendo em vista 
que se visa à excelência do atendimento às micro e pequenas empresas, é importante incen-
tivar a capacitação continuada desses gestores públicos. De início, o Agente deve passar por 
uma formação específica, já que a Lei Geral estabelece, entre os pré-requisitos para ocupar 
a função de Agente de Desenvolvimento, “haver concluído, com aproveitamento, curso de 
qualificação básica para a formação”.

Em caráter orientativo, podem-se elencar aspectos do perfil requerido para atuação do 
profissional como “Agente de Desenvolvimento” na Sala do Empreendedor:

•	 curso superior completo, preferencialmente em Administração, Economia 
ou Contabilidade;

•	 residir na localidade onde a Sala do Empreendedor será implantada;

•	 dedicar-se integralmente às atividades da Sala do Empreendedor;

•	 experiência desejada: atendimento ao cliente em assuntos relacionados à gestão 
de empresas;

•	 conhecimentos desejados:

 » gestão de negócios, diagnóstico empresarial e projetos de viabilidade;
 » legislação da micro e pequena empresa;
 » ambiente da microempresa e empresa de pequeno porte.
 » habilidades obrigatórias de negociação e relacionamento interpessoal.
 » Informática: conhecimentos de Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet.

5.3  Equipe de atendimento da Sala do Empreendedor

No que se refere aos profissionais técnicos que estarão envolvidos na dia a dia da Sala 
do Empreendedor, recomenda-se uma equipe interdisciplinar, formada por profissionais com 
formações variadas (formados ou em processo de conclusão de curso):

•	 Contadores;
•	 Economistas;
•	 Administradores;
•	 Advogados.
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Outros profissionais de nível superior podem ser envolvidos para desempenhar funções 
técnicas específicas, bem como profissionais de nível médio para o atendimento do pú-
blico, de linha de frente, o qual deve ser considerado um item crucial para a oferta de serviços 
de qualidade, recomendando-se uma preocupação adicional com atividades de treinamento 
e atualização em relação a itens da legislação.

Em caráter orientativo, podem-se elencar aspectos do perfil requerido para atuação do 
profissional como “Equipe de Atendimento (atendente)” da Sala do Empreendedor:

•	 desejável curso superior completo ou cursando, preferencialmente em Administração, 
Economia, Contabilidade ou Direito;

•	 residir na localidade onde a Sala do Empreendedor será implantada;

•	 experiência desejada com atendimento ao cliente em assuntos relacionados à gestão 
de empresas;

•	 conhecimentos desejados:

 » gestão de negócios e diagnóstico empresarial;
 » legislação da micro e pequena empresa;
 » ambiente da micro e pequena empresa.
 » Habilidades obrigatórias de negociação e relacionamento interpessoal;
 » Informática: conhecimentos de Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet.

Sugerem-se reuniões periódicas do grupo de trabalho da Sala, com fins de mensurar 
e avaliar a qualidade dos serviços prestados, bem como um acompanhamento individuali-
zado em relação ao desempenho de cada um dos profissionais da “linha de frente”, ligados 
ao atendimento prestado pela Sala ao seu público-alvo, além de avaliar as dificuldades, casos 
não previstos, gargalos, novos instrumentos de gestão a serem desenhados etc

De forma geral, o perfil dos profissionais envolvidos na coordenação e supervisão da Sala 
do Empreendedor deve contemplar habilidades e conhecimentos para planejar, interagir 
em grupos e instituições, negociar, atuar na solução de conflitos e ter conhecimentos sobre 
gestão de projetos, bem como conhecimentos intermediários sobre informática para que 
possa manusear os sistemas e base de dados existentes, os quais tendem a ser acessados 
via WEB.

5.4  Capacitação Continuada

Um dos fatores primordiais para o funcionamento da Sala do Empreendedor é a capaci-
tação contínua da equipe de atendimento, em processos tradicionais de ensino, bem como 
por meio da realização de palestras informativas. O intercâmbio de experiências, com en-
contros e visitas técnicas a outras instituições e órgãos que têm alguma relação operacional 
com a Sala do Empreendedor, deve ser um dos pilares da construção coletiva do conheci-
mento da equipe de profissionais. 

A Equipe da Sala do Empreendedor deverá estar capacitada para atender todos os ser-
viços colocados à disposição dos empreendedores que a procuram, seja por meio dos 
funcionários permanentes ou por agentes das instituições parceiras. A Equipe deve ter pleno 
conhecimento do trâmite burocrático para a abertura e legalização de negócios que o em-
preendedor está obrigado nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e em 
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outros órgãos ou entidades, a fim de informá-lo e orientá-lo, desde o tipo jurídico mais ade-
quado na perspectiva do empreendedor (empresário, sociedade limitada, sociedade simples 
etc) até o início do funcionamento regular da empresa.

Devem ser utilizados, também, processos de planejamento participativo como estratégia 
de compartilhamento de conhecimento e como forma de construir instrumentos de gestão 
com o envolvimento de todos os profissionais. 

Para proporcionar um bom atendimento ao empreendedor, tanto o Agente de 
Desenvolvimento quanto o atendente da Sala do Empreendedor deverão conhecer os 
produtos e serviços disponibilizados pelo SEBRAE Paraná, por meio de capacitações 
ou visitas de observação/intercâmbio em um dos seus escritórios regionais. Para mais in-
formações sobre os produtos e serviços disponibilizados, consultar o item 7 deste Termo 
de Referência.

Da mesma forma, os profissionais da Sala do Empreendedor devem buscar conhecimen-
tos específicos necessários aos processos de regularização dos empreendimentos a partir 
da atuação de órgãos públicos relacionados aos processos de abertura, regularização, fisca-
lização ou baixa. Para tanto, parcerias devem ser estabelecidas, no sentido de disponibilizar 
informações dos parceiros, por meio de encontros presenciais, à distância ou mesmo ma-
terial impresso ou digital. Nesse contexto, podemos citar o Corpo de Bombeiros, Conselho 
de Medicina Veterinária, Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Secretaria de 
Segurança Pública, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério da 
Saúde (MS), IBAMA, entre tantas outras instituições que podem ser envolvidas indiretamente 
nos processos orientados pela Sala do Empreendedor.
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6. Comunicação e Marketing da Sala do Empreendedor

6.1  Sinalização espacial e instrumentos promocionais

Uma vez que a Sala do Empreendedor tem uma função de prover agilidade e rapidez nos 
serviços, a sinalização neste espaço assume um papel fundamental ao servir como elemen-
to de orientação ao cidadão. Informações sobre o tipo de serviço por guichê, numeração 
e procedimentos oferecidos são fundamentais para a localização e orientação espacial do 
atendimento presencial. Banners também podem ser usados com a finalidade de sinaliza-
ção e identificação interna e externa da Sala, bem como para  fins promocionais em eventos. 
O Quadro 2, abaixo, elenca uma série de instrumentos de marketing e comunicação, que 
podem ser usados para fins promocionais da Sala do Empreendedor.

Quadro 2: Instrumentos promocionais e de comunicação para uso da Sala do Empreendedor

Rádios AM/FM
Carros de  

Som

Palestras de 
apresentação e 
sensibilização

Adesivos  
em carros

Comerciais  
em TV aberta

Rádios 
Comunitárias

Jornais locais  
ou regionais

Eventos
PowerPoint 

(apresentações)

Propaganda em 
sites e blogs locais/ 

regionais

Busdoors
Folders ou 
prospectos

Outdoors
Sites e blogs 
(intranet e 
extranet)

Patrocínios  
de catálogos 
empresariais

Cartazes e 
Convites

Panfletos Faixas Redes Sociais
Mala Direta,  

via mailling de 
cadastrados

Fonte: Agência Social, 2014.

Também é recomendável que todos os espaços destinados aos atendimentos de públicos 
específicos tenham uma identidade visual, de forma despoluída e que crie harmonia para o 
ambiente. Esta identidade e padrão de programação visual podem ser criados pelo próprio 
município para ficar alinhada com os produtos de comunicação publica existente ou ainda 
criar uma específica. O Sebrae Paraná disponibilizará materiais em formato digital que podem 
servir como referência para uma identidade-padrão no Estado, que podem ser adotados de 
forma gratuita pelos municípios que assim desejarem. No entanto, vale ressaltar que ser-
viços de adequações gráficas, impressão dos materiais, bem como de implantação são de 
responsabilidade local do município. Em seguida, apresentamos resumidamente elementos 
da identidade padrão disponibilizada.
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Figura 11: Identidade visual de ambientação, logomarca e e-mail marketing
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Fonte: Sebrae/PR, 2014.

6.2  Informativos impressos:  folders, prospectos ou cartilhas

Quando elaboramos um prospecto, cartilha ou folder institucional de apresentação 
da Sala do Empreendedor, a comunicação deve ser a mais objetiva e direta possível, ofere-
cendo informações sobre o que é o espaço, sua localização, as subunidades da Prefeitura, 
órgãos estaduais e federais que têm uma inserção ou relação operacional com a Sala, a forma 
de organização do atendimento presencial, a equipe de profissionais envolvida, os contatos 
(telefones, site, email e redes sociais) e, o mais importante, os serviços que ela oferece e fun-
cionar como uma espécie de pequeno portfólio. O que vai fazer com que o empresário, ou o 
candidato a abrir um negócio, pegue e guarde o folder (ou não), será a capacidade desse ma-
terial em chamar a atenção dele, tanto pela disposição das informações, quanto pelo visual. 
O tipo de papel usado na impressão do material, o uso de cores, imagens e fotos (e sua ótima 
definição), bem como a praticidade da circulação e exposição, são elementos muito impor-
tantes para serem pensados previamente à confecção do material.

O folder tanto pode ficar exposto em displays verticais, em mostruários afixados nas 
paredes ou em cima de balcões, quanto ser enviado pelos Correios para determinados 
públicos-alvo (contadores, advogados ou, de modo geral, a base de empresários cadastra-
dos na Prefeitura), ou entregue pessoalmente para as pessoas que acessem a Sala ou outros 
órgãos públicos.
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6.3  Internet: site, emails e redes sociais

É recomendável que a Sala do Empreendedor desenvolva um site específico, em uma 
perspectiva de médio prazo. Imediatamente, deve ser colocado na própria página/site da 
Prefeitura Municipal todas as informações possíveis sobre o funcionamento e serviços da Sala 
do Empreendedor e também um email institucional para interação com o público:

Quadro 3: Sugestões de domínios para site, email e redes sociais

Site www.nomedaprefeitura.pr.gov.br/saladoempreendedor

Face www.facebook.com/saladoempreendedormunicípio

Twitter twitter.com/saladoempreendedormunicípio

Email saladoempreendedor@nomeprefeitura.pr.gov.br

Fonte: Agência Social, 2012.

Uma vez que os serviços via Internet têm se popularizado com bastante rapidez, pode-se 
pensar em um ambiente virtual que sirva como um repositório de informações sobre os ser-
viços, documentos necessários e, sobretudo forneça, ao cidadão uma visão mais clara sobre 
os órgãos municipais e/ou estaduais que serão envolvidos no atendimento.

fique atento à teCnoloGia da informação e ComuniCação (tiCs) 

A Sala do Empreendedor deve possuir pelo menos um terminal de computador com 
acesso à Internet para acesso ao Portal do Empreendedor (www.portaldoempreen-
dedor.gov.br) e impressora para registro e legalização do MEI, bem como a impressão 
dos documentos gerados para entrega imediata. Deve-se pensar em projetos que 
contemplem redes, acesso à Internet, a integração e utilização de tecnologias facilita-
doras do atendimento.

Vale lembrar, também, a importância das redes sociais virtuais, que se estabeleceram nos 
anos recentes como uma alternativa de contato direto entre as organizações e os seus pú-
blicos. Atualmente, mais de 80% dos internautas participam de alguma mídia/rede social 
no Brasil. Ferramentas como Facebook e Twitter, por exemplo, deixaram de serem apenas 
“tendências” da Internet e já se constituem em realidade, sendo de grande importância para 
a divulgação de uma marca ou produto e, sobretudo, para a circulação de informações.

Neste sentido, o seu uso aplicado à Sala do Empreendedor deve ser pensado como um 
canal para a difusão de informações sobre serviços oferecidos, legislação, aspectos do atendi-
mento, acompanhamento de processos etc. As redes sociais podem ser utilizadas de maneira 
complementar ao site institucional da Sala do Empreendedor. Os usuários cadastrados no 
Facebook da Sala do Empreendedor ou vinculados ao seu Twitter podem receber mensa-
gens curtas com links contendo textos postados no site da Sala do Empreendedor.
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Aliado ao fator da instantaneidade e da rapidez da comunicação, ressalta-se o custo bem 
menor deste tipo de mídia se comparado a outras mais tradicionais (rádio, televisão, outdoor 
etc). Por se tratar de mais um canal oficial de interlocução, a função deve ser ocupada por 
um profissional da área de comunicação social (jornalistas, relações públicas ou publicitários), 
visando garantir a qualidade dos textos postados, adequação das mensagens ao público e 
regularidade da disseminação das informações.

leia mais sobre internet 

Acesse na Internet as cartilhas do SEBRAE e outras publicações disponíveis on-line:

 • “Internet para pequenos negócios: Táticas para construir uma presença  
de sucesso na internet” (SEBRAE);

 • “Como usar sites de buscas na Internet?” (SEBRAE);

 • “Para entender a Internet - noções práticas e desafios da rede”.

6.4  Como disponibilizar os serviços SEBRAE

Implementar melhorias nos negócios é fundamental para a sobrevivência das empresas 
no mercado. As demandas mudam constantemente e cabe ao empresário adequar à gestão, 
de forma profissional, e seus produtos e serviços às exigências dos clientes.

Com o intuito de apoiar os empresários e empreendedores, o SEBRAE Paraná oferece 
cursos, palestras, consultorias, informações de gestão e ajuda às empresas a se aproximar de 
parceiros e clientes, contribuindo com a competitividade e lucratividade dos seus negócios.

O SEBRAE Paraná em parceira com a Sala do Empreendedor disponibiliza gratuitamente 
diversos produtos e serviços destinados ao MEI. Para que esses produtos e serviços cheguem 
até os empresários é importante que o Agente de Desenvolvimento Local do município 
entre em contato com o SEBRAE Paraná para conhecer e solicitar a disponibilização dessas 
soluções. Os produtos e serviços serão disponibilizados conforme a realidade do público 
local e em alinhamento com a unidade do SEBRAE Paraná responsável pelo atendimento 
do município.
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7. Tipos de Salas do Empreendedor

7.1 Tipologia das Salas conforme estágio de prestação dos serviços

Com a implantação da Sala do Empreendedor, o empresário (ou candidato a empresário) 
terá acesso aos diversos tipos de produtos e serviços disponibilizados e concentrados em 
apenas um local. Para facilitar a implantação por parte das prefeituras, o SEBRAE Paraná criou 
3 categorias/tipos para as Salas quanto ao estágio de serviço prestado, conforme abaixo:

BÁSICA INTERMEDIÁRIA AVANÇADA

Por meio dessa classificação, as prefeituras poderão escolher qual das três opções é a mais 
interessante e adequada à realidade do seu município. Não há uma escala evolutiva entre 
categorias, ou seja, a implantação não precisa começar pela básica, mas pelo modelo que 
melhor atende à demanda e às necessidades dos empreendedores locais. 

7.2 Serviços a serem ofertados de acordo com a categoria da Sala

De maneira geral, todas as Salas do Empreendedor deverão oferecer um conjunto de pro-
dutos e serviços básicos, pois são essenciais para o propósito de criação das Salas. Devemos 
considerar que este rol é o mínimo que uma Sala deve ofertar, independente de tamanho 
do município, quantidade de empreendedores, volume de negócios realizados, entre outros 
aspectos. Alguns produtos e serviços podem ser ofertados como algo adicional, de forma a 
diferenciar e expandir o atendimento dado aos empreendedores e candidatos a empresários. 
Para estes casos, teremos outras tipologias, como INTERMEDIÁRIA e AVANÇADA. 

No Quadro 4, apresentamos os serviços mínimos de cada tipologia:

Quadro 4: Tipologia das Salas do Empreendedor, segundo estágio de prestação de serviços

Tipos de Serviços
Categorias da Sala do Empreendedor

Básica Intermediária Avançada

1. Formalização do MEI X X X

2. Orientações sobre obrigações do MEI X X X

3. Consulta Prévia do Grau de Risco X X X

4. Cadastro físico para formalização X X X

5. Impressão de CCMEI X X X

6. Impressão CNPJ X X X

7. Impressão DAS X X X

8. Impressão Relatório de Receita Bruta X X X

9. Declaração Anual do MEI                                    
(DASN-SIMEI e impressão da DASN)

X X X

10. Termo de emissão de NFAe MEI - Mercadoria X X X
11. Termo de emissão de NFe - Serviço                        

(interno Prefeitura)
X X X

12. Impressão das CNDs X X X

13. Alteração de dados do MEI e Baixa X X X
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14. Atendimento para profissionalização do MEI pelo 
SEBRAE - orientações, cursos e palestras X X X

15. Parcerias com instituições e orientações sobre 
crédito X X X

16. Interface Corpo Bombeiros p/agilidade e  trata-
mento diferenciado ao MEI no laudo de vistoria X X X

17. Registro de funcionários MEI  X X

18. Atendimento para liberação de crédito  X X

19. Contador (registrar funcionário + GFIP/SEFIP + 
Certidões)

 X X

20. Divulgação de editais de compras                         
(c/ formulário de risco)

 X X

21. Alvarás eletrônicos on-line   X

22. Emissão de NFe avulsa para o MEI   X

23. Atendimento eletrônico on-line   X

24. Sala do Empreendedor Itinerante   X

25. Atendimento ME e EPP   X

Nota: Estes produtos/serviços deverão ser ofertados, mas não impede que o município ofereça serviços comple-
mentares e que tenham foco em desburocratizar e simplificar processos.

Fonte: Sebrae/PR, 2014.

7.3 Serviços do SEBRAE para o MEI

Os MEIs se constituem em um dos principais públicos e potenciais beneficiários da Sala 
do Empreendedor. Na medida em que, invariavelmente, quem procurará a Sala serão novos 
empresários e empreendedores, certamente haverá uma fatia considerável de MEIs como os 
usuários dos serviços ofertados. O SEBRAE oferta ao MEIs, por meio da Sala do Empreendedor, 
3 (três) variações de tipos de serviços:

•	Orientações ao MEI 

 (Orientação para DASN - Declaração Anual do Simples Nacional do MEI; Orientações 
Técnicas para a Semana MEI; Cartão de Orientações para o MEI);

•	Eventos à distância e semipresenciais 

 (Capacitações que podem ser transmitidas simultaneamente a diversos pontos do 
Estado do Paraná, com o propósito de oferecer a conveniência de participar de even-
tos, sejam eles ao vivo ou reprisados, com flexibilidade de horário e sem necessidade 
obrigatória de deslocamento);

•	Capacitações voltadas ao MEI (vide Quadro 5, a seguir).
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Quadro 5: Capacitações direcionadas ao MEI por meio da Sala do Empreendedor

Oficinas SEI Descrição das Oficinas

Negócio a Negócio

O Programa Negócio a Negócio disponibiliza atendimento em sua 
empresa com foco em gestão empresarial. A visita contempla a aplicação 
de diagnóstico GRATUITO que abrange questões de mercado, finanças e 
operação do seu negócio.

Oficina SEI / Vender
Contribuir para que o MEI pense nas suas vendas adotando o composto de 
marketing, com vistas a entender as necessidades do mercado e ampliar as 
possibilidades de crescimento do seu negócio.

Oficina SEI / 
Controlar meu 
dinheiro

Apresentar ferramentas simples voltadas para o controle e previsão de 
caixa, para que o MEI possa facilmente aplicar em seu dia-a-dia.

Oficina SEI /  
Planejar

Propósito de ajudar o MEI a compreender a importância do planejamento 
para que sua atividade empreendedora gere resultados satisfatórios às 
suas expectativas e metas.

Oficina SEI /  
Empreender

Contribuir para que o MEI se reconheça como um empreendedor e se sin-
ta capaz de fortalecer seus negócios elevando sua autoestima. Compreen-
der a importância de praticar atitudes empreendedoras no seu negócio. 
Reconhecer as atitudes empreendedoras praticadas no seu negócio, de 
modo a atribuir a si mesmo a responsabilidade pelas decisões tomadas. 
Descobrir e aplicar o seu potencial empreendedor, para o fortalecimento 
do seu negócio.

Oficina SEI / 
Unir forças para 
melhorar

Destinada ao MEI para conhecer as vantagens de empreender coletivamente 
para o aumento da competitividade do negócio de cada um. Entender as 
vantagens de se organizar para empreender ações coletivas para, juntos, 
superarem problemas, desafios e necessidades comuns.

Oficina SEI /  
Comprar

Propósito de ajudar o MEI a compreender que boas vendas, bons resultados 
de negócio, dependem, em grande parte, das compras que fazem.

Fonte: Sebrae/PR, 2014.
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8. Registro e monitoramento do atendimento na Sala do 
Empreendedor

A busca da agilidade e desburocratização no processo de registro, abertura e regulari-
zação de estabelecimentos é objetivo principal da Sala do Empreendedor. Neste sentido, a 
operacionalização deste espaço deve incluir em seu funcionamento elementos que contri-
buam para uma gestão eficiente e eficaz, baseada em objetivos estratégicos e voltada para o 
alcance de resultados. Um conjunto de ações pode ser pensado para otimizar o atendimento 
e, ao mesmo tempo, auxiliar para controle e acompanhamento das atividades e resultados:

1. Clareza nos processos e fluxos do atendimento

Rotinas e fluxos de atendimento devem estar claros, tanto para quem atende quanto para 
quem busca determinado serviço/orientação. Neste sentido, é importante a existência de 
material complementar, como cartilhas e folhetos com perguntas frequentes, de forma a 
auxiliar o empreendedor. A facilidade de acesso à informação terá certamente um impacto 
direto na qualidade e rapidez do atendimento.

2. Triagem inicial como fator crucial

Recomenda-se que o modelo de atendimento a ser implantando contemple uma triagem 
inicial sobre que tipo de serviço/orientação necessita o empreendedor, direcionando-o pos-
teriormente a um dos atendentes disponíveis, mediante senha. Dessa forma, será possível 
mensurar o tempo de espera para o tipo de atendimento e quais são os horários de maior 
concentração e dispersão, informações que devem ser compiladas para fins de análise e ela-
boração de relatórios gerenciais.

3. Informatização dos processos

É recomendável que se opte pela informatização dos processos com a utilização de siste-
ma interno que seja capaz de gerar relatórios diários, semanais e mensais, englobando todos 
os tipos de atendimento realizados.

4. Acompanhamento On-line

Recomenda-se, em médio prazo, a implantação do acompanhamento dos trâmites via 
Web, permitindo identificar as informações sobre o processo aberto pelo empreendedor, 
quais documentos foram entregues, quais estão pendentes e estágio no qual se encontra 
seu processo.

5. Feedback do público-alvo

Um aspecto importante para retroalimentação de informações e melhoria do atendimen-
to refere-se à existência de instrumentos que possam servir como canal para feedback e 
avaliação pelos próprios usuários e/ou beneficiários. Aspectos que eventualmente possam 
ser melhorados devem ser reportados via múltiplos canais (feedback on-line via formulário 
simples a quem foi atendido, caixa de sugestões, formulário após atendimento, contato pos-
terior para avaliar o atendimento etc) a fim de que sejam considerados pelos gestores da Sala 
para aperfeiçoamento dos serviços.
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6. Usuário oculto

Modalidade relativamente recente para mensuração da qualidade de serviços, a utilização 
de um consumidor/usuário oculto tem como objetivo identificar oportunidades de melho-
ria por meio de uma observação direta e participante do atendimento ao público-alvo, neste 
caso, os empreendedores que buscarão os serviços da Sala. Um aspecto importante refere-se 
à verificação do treinamento recebido pelos funcionários, detectando as deficiências e o 
comprometimento dos profissionais da linha de frente. Trata-se de uma ação que pode ser 
realizada periodicamente e cujos resultados podem revelar características reais do atendi-
mento prestado ao empreendedor.

A Figura 12 a seguir exemplifica o fluxo de um atendimento ao empreendedor, passando 
pela triagem inicial, até chegar à resolução da demanda. É interessante notar que, para cada 
etapa, pode-se planejar a obtenção de indicadores que mensuram a qualidade do atendi-
mento. Ressalta-se que outros indicadores podem ser pensados para serem associados a 
cada uma das etapas e que, igualmente, o modelo poder ser adaptado (por exemplo, sem 
o pré-atendimento ou triagem, com feedback por etapas, com acompanhamento on-line 
desde o primeiro contato etc). O importante é que as etapas sigam um percurso lógico e que 
seja possível derivar, a partir de cada uma delas, elementos/indicadores para o monitoramen-
to do fluxo de atendimento.

Figura 12: Exemplo de fluxo de atendimento e geração de indicadores para monitoramento

Triagem inicial

Geração de  
indicadores/tipo de 

serviço

Geração de  
indicadores/tempo 

de atendimento

Geração de  
indicadores/ 

Qualidade

Feedback 
AtendimentoEmpreendedor Pré-atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento  
(com registro em sistema)

Documentos de apoio  
(cartilhas, folhetos etc)

Acompanhamento

Resolução

 
Fonte: Agência Social, 2013.
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BRASIL. Resolução nº 26, de 8 de dezembro de 2011. Dispõe sobre o procedimen-
to especial para o registro, alteração, baixa e cancelamento do MEI; altera dispositivos 
da Resolução Nº 16, de 17 de dezembro de 2009 e da Resolução Nº 17, de 9 de abril de 
2010, acrescenta o parágrafo único e os incisos I ao V ao art. 1º, acrescenta os §§ 6º, 7º e 8º 
ao artigo 8º, acrescenta o parágrafo único ao artigo 20, acrescenta as alíneas “g”, “h” e “i” ao 
inciso I do artigo 22 e acrescenta os artigos 18-A, 19-A, 19-B, 19-C, 29-A, 29-B, 29-C, 29-D 
e 29-E na Resolução Nº 16, de 17 de dezembro de 2009. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 29 fev. 2012. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSIM/Resol026.htm>. 
Acesso em: 10 ago.2012.
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Resolução CGSIM nº 29/2012

BRASIL. Resolução nº 29, 29 de novembro de 2012.  Dispõe sobre recomendação da adoção 
de diretrizes para integração do processo de licenciamento pelos Corpos de Bombeiros 
Militares pertinente à prevenção contra incêndios e pânico à Rede Nacional para Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 4 dez. 
2012. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1355918224.
pdf>. Acesso em: 13 set. 2013.

Resoluções INPI

Resolução INPI nº 240, de 21 de janeiro de 2010

BRASIL. Resolução nº 240, de 21 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a extensão da redução 
de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI ao Microempreendedor Individual 
- MEI. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 
22 jan. 2010. Disponível em: < http://www.etecnico.com.br/paginas/mef13492.htm>. Acesso 
em: 10 ago.2012.

Instruções Normativas DNRC/MDIC

Instrução Normativa nº 109, de 28 de outubro de 2008

BRASIL. Instrução Normativa nº 109, de 28 de outubro de 2008. Dispõe sobre os procedi-
mentos de registro e arquivamento digital dos atos que competem, nos termos da legislação 
pertinente, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, e dá outras provi-
dências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 
5 nov. 2008. Disponível em: < http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/in109_08.pdf>. Acesso em: 
10 ago.2012.

Instrução Normativa nº 117, de 22 de novembro de 2011

BRASIL. Instrução Normativa nº 117, de 22 de novembro de 2011. Aprova o Manual de 
Atos de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 22 dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/IN%20117%202011.pdf>. Acesso em: 10 ago.2012.

Corpo de Bombeiros do Paraná

PARANÁ (Estado). Código de segurança contra incêndio e pânico, de 8 de outubro de 
2011. Dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, 
atendendo ao previsto no artigo 144 § 5º da Constituição Federal, ao artigo 48 da Constituição 
Estadual e ao disposto na Lei Estadual nº 16.575 de 28 de setembro de 2010.  Paraná: Secretaria 
da Segurança Pública, 2011. p. 56. Disponível em:<http://www.bombeiros.pr.gov.br/arqui-
vos/File/bombeiros/vistoria/CodigodeSegurancaContraIncendioePanicoCSCiPCBMPR.pdf>. 
Acesso em: 13 set. 2013.
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Vigilância Sanitária

Lei nº 9.782/1999

BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Disponível em:<http://www.
suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/legislacao/arquivos/2011/07/28/Lei%20Federal%20
n%C2%BA%209782%201999%20-%20data%2021.6.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2012.

Portaria nº 3.252/2009

BRASIL. Portaria nº 3.252, de 22 de Dezembro de 2009. Aprova as diretrizes para execução 
e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 23 dez. 2009. Disponível em: <http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/
legislacao/arquivos/2011/08/15/portaria3252_da_vigilancia_em_saude_0501_atual.pdf>. 
Acesso em: 14 ago. 2012.

Decreto Federal nº 7.508/2011

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Disponível 
em: <http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/legislacao/arquivos/2011/07/28/
Decreto%20Federal%20n%C2%B0%207508%20%202011-%20data%2030.6.pdf>. Acesso 
em: 14 ago. 2012.

Licenciamento Ambiental

Lei nº 6.938/1981

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2 set. 1981. Disponível em:<http://
www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1981/6938.htm>. Acesso em: 16 ago. 2012.
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Acessibilidade

Lei Federal nº 10.048 de 8 de novembro de 2000

BRASIL. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pes-
soas que especifica, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 9 nov. 2000. Disponível em: <http://www010.dataprev.
gov.br/sislex/paginas/42/2000/10048.htm>. Acesso em: 29 ago.2012.

Lei Federal nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, dez. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acesso em: 29 ago.2012.

Decreto Federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 
8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade redu-
zida, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/
Legis/Decreto/5296_04.html>. Acesso em: 29 ago.2012.

NBR/ABNT 9.050

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9.050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.
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11. Sites relacionados

•	Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS)  
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home

•	Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)                                                   
http://www.abnt.org.br

•	Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc)  
https://www16.receita.fazenda.gov.br/CadSinc

•	Caixa Econômica Federal (CEF)                                                                                              
http://www.caixa.gov.br

•	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná (CB/PMPR)  
http://www.bombeiros.pr.gov.br

•	Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC/PR)   
http://www.crcpr.org.br

•	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR)   
http://www.creapr.org.br

•	Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado do 
Paraná (FAMPEPAR)  
http://www.fampepar.com.br

•	Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON)   
http://www.fenacon.org.br

•	Fórum Permanente das MEs e EPPs do Estado do Paraná                                        
http://www.forumpme.pr.gov.br

•	 Instituto Ambiental do Paraná (IAP)  
http://www.iap.pr.gov.br

•	 Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (IPEM/PR)  
http://www.ipem.pr.gov.br

•	 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)  
http://www.inmetro.gov.br

•	 Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)  
http://www.inpi.gov.br

•	 Junta Comercial do Paraná (JUCEPR)  
https://www.juntacomercial.pr.gov.br

•	Lei Geral da ME e EPP - seção no site do SEBRAE   
http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-geral

•	Ministério da Previdência Social (MPAS)   
http://www.mpas.gov.br

•	Portal do Desenvolvimento Local   
http://www.portaldodesenvolvimento.org.br
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•	 Portal do Empreendedor Individual  
http://www.portaldoempreendedor.gov.br

•	Receita Federal do Brasil   
http://www.receita.fazenda.gov.br

•	Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios (REDESIM) 
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/legisassunto/redesim.htm

•	Registro de Domínios para a Internet no Brasil (Registro BR)   
http://registro.br

•	Regulamentação da Lei Geral nos Estados - Estatísticas de Regulamentação 
da Lei Geral e Simples Nacional – municípios do Paraná (anexo das leis apro-
vadas disponíveis no site do SEBRAE)  
http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-geral 
regulamentacao-da-lei-geral-nos-estados/estados/parana

•	Sebrae Paraná  
http://www.sebrae.com.br/uf/parana

•	Secretaria da Fazenda do Paraná   
http://www.fazenda.pr.gov.br

•	Secretaria da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) do Paraná 
http://www.seim.pr.gov.br

•	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná 
http://www.meioambiente.pr.gov.br

•	Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Paraná (SESCAP/PR)  
http://www.sescap-pr.org.br

•	Vigilância Sanitária na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná   
http://www.sesa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2796
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ANExOS

Anexo I - Modelo de termo de cooperação técnica entre Prefeitura e 
SEBRAE para a Sala do Empreendedor

Termo de Cooperação Técnica que, entre si celebram o 
Município de XXXXXXXXXX e o SERVIÇO DE APOIO 
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO 
PARANÁ – SEBRAE/PR.

O MUNICÍPIO DE XXXXXXX, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0000-00, com sede no (endereço), em 
(município), Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  
Sr(a). XXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador da carteira de 
identidade RG n.º 00000000, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 000.000.000-00, residente 
e domiciliado em Município/PR, doravante denominado MUNICÍPIO, e o SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ – SEBRAE/
PR, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 75.110.585/0001-00, com sede na Rua Caeté, n.º 150, Prado Velho, em Curitiba, 
Estado do Paraná, neste ato representado pelo Gerente da Regional XXXXXXXXXX, Sr(a). 
XXXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador da carteira de identidade RG 
nº 00000000, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 000.000.000-00, e por seu Consultor(a), 
Sr(a). XXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador da carteira de identidade 
RG n.º 00000000, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 000.000.000-00, ambos residentes 
e domiciliados em Cidade/PR, doravante denominado SEBRAE/PR, resolvem celebrar 
o presente instrumento de cooperação técnica, em conformidade com o artigo 116, da 
Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o “Termo de Referência para a implantação 
da Sala do Empreendedor”, que faz parte deste instrumento independentemente de 
transcrição, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente instrumento tem por objeto a cooperação técnica entre os partícipes, visando 
desenvolver os serviços disponibilizados no âmbito do espaço denominado Sala do 
Empreendedor, situado no seguinte endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

§1º - A Sala do Empreendedor visa centralizar os serviços de atendimento aos empresários, 
empreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, de forma presencial e pela 
rede mundial de computadores, fornecendo-lhes informações, orientações e instrumentos, 
de forma integrada e consolidada, de modo a agilizar e simplificar os procedimentos para 
instalação e desenvolvimento de seus empreendimentos e a capacitá-los operacionalmente.

§2º - O SEBRAE/PR desenvolverá, na Sala do Empreendedor, os serviços descritos no 
termo de referência para a implantação da sala do empreendedor, podendo ser básico, 
intermediário ou avançado, cuja escolha ficará a critério do MUNICÍPIO.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

I. São obrigações do MUNICÍPIO:

a) disponibilizar o espaço físico para a instalação da Sala do Empreendedor;
b) participar do Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE/PR, nos termos da 

Chamada Pública 02/2012;
c) prover a Sala do Empreendedor de recursos humanos, materiais de consumo e 

equipamentos;
d) manter e desenvolver os serviços disponibilizados na Sala do Empreendedor;
e) orientar na organização física e visual do local de atendimento;
f) fiscalizar os serviços disponibilizados, sejam próprios ou dos parceiros;
g) arcar com todos os encargos que eventualmente decorram deste instrumento, 

especialmente os referentes a tributos, encargos sociais, contribuições para a Previdência 
Social, e aqueles relacionados ao pessoal utilizado na sala do empreendedor;

h) divulgar e dar publicidade às ações desenvolvidas na Sala do Empreendedor; 
i) na ausência de um técnico para o atendimento, disponibilizar um dos integrantes do seu 

corpo técnico previamente treinado;
j) realizar parceria com outros parceiros para a complementação dos serviços oferecidos 

pela Sala do Empreendedor;
k) receber os consultores do SEBRAE/PR, conforme cronograma;
l) registrar todos os atendimentos em planilha ou site fornecido pelo SEBRAE/PR;
m) enviar as informações registradas no primeiro dia útil do mês subsequente ao SEBRAE/PR.

II. São obrigações do SEBRAE/PR:

a) capacitar o corpo técnico para desenvolver o atendimento e repassar informações e 
processos de forma contínua e atualizada;

b) fornecer material informativo para disponibilizar aos Empreendedores Individuais (MEI), 
Microempresas (MPE) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);

c) auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos para que os resultados sejam alcançados 
com eficiência e padrões técnicos usualmente recomendados e aplicáveis;

d) implantar novas metodologias, se ocorrer, e acompanhar as reuniões operacionais;
e) disponibilizar consultor para acompanhamento das metas e suporte técnico dos 

atendimentos conforme cronograma;
f) disponibilizar consultor para capacitação periódica dos atendentes;
g) disponibilizar consultor para o planejamento estratégico das salas;
h) disponibilizar planilha ou site para lançamentos dos atendimentos realizados;
i) disponibilizar capacitações gratuitas para MEIs, presenciais, semipresenciais ou online;
j) disponibilizar modelos de documentos que auxiliem no atendimento aos MEIs.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Repasses e Custos

O presente instrumento de Cooperação Técnica não envolve transferência de recursos 
financeiros entre os partícipes, cabendo a cada partícipe arcar com os custos inerentes ao 
desempenho de suas obrigações.
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CLÁUSULA QUARTA – Da ausência de Vínculo Empregatício

O pessoal que a qualquer título for utilizado na execução deste instrumento guardará a 
vinculação de origem, não implicando relação jurídica de qualquer natureza, inclusive 
trabalhista e social para com o outro partícipe.

Parágrafo único – O MUNICÍPIO assumirá a defesa do SEBRAE/PR e responderá pelos 
valores de eventual condenação, caso as pessoas utilizadas na Sala do Empreendedor 
interponham reclamatória trabalhista em face do SEBRAE/PR.

CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e seu prazo será por 
60 (sessenta) meses.

Parágrafo único – O presente instrumento será renovado automaticamente, por igual 
período, caso nenhum dos partícipes se manifeste contrariamente à renovação, no prazo 
de 30 (trinta) dias anteriores ao término da vigência. 

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão

O presente instrumento poderá ser rescindido em caso de descumprimento de quaisquer 
das cláusulas aqui ajustadas, ou ainda, por consenso entre os partícipes, cabendo à 
parte interessada manifestar sua vontade, expressamente, comunicando a outra, com 
antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único –  Ocorrendo o descumprimento de qualquer das cláusulas e condições 
ora estipuladas, será o instrumento de Cooperação Técnica dado por rescindido, 
independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Casos Omissos

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo entre os partícipes, para composição 
em cada oportunidade.
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CLÁUSULA OITAVA – Do Foro

As partes elegem o Foro de Central da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para 
dirimir controvérsias oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja ou que venha a ser.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento de cooperação técnica 
em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

(Cidade)/PR, (dia) de (Mês) de (ano).

                  _______________________________________________
Prefeito Municipal de (Cidade)/PR

_______________________________________________
SEBRAE/PR - Gerente Regional

Testemunhas:

____________________      ______              _________________
CPF nº.       CPF nº. 
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Anexo II - Minuta de decreto de criação ou instituição da Sala do 
Empreendedor
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Anexo III - Minuta de convênio de cooperação técnica, administrativa e 
financeira entre parceiros da Sala do Empreendedor
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