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DECRETO Nº 3.075, DE 03 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 
SALA DO EMPREENDEDOR. Institui nova formulação da sala do 
empreendedor, regulamenta e dá outras providências. 
 
 

                        O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e Considerando a 

necessidade de reformulação do funcionamento da Sala do Empreendedor; Considerando a 
necessidade de assegurar a simplificação e desburocratização e tornar mais racional, eficiente e 
célere os procedimentos de registro e funcionamento de empresas no Município, resolve 

 
D E C R E T A R:  
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA SALA DO EMPREENDEDOR 

 
Art. 1º Para assegurar ao contribuinte a entrada única de dados e simplificar os 

procedimentos de registro e funcionamento de empresas no Município de Palhoça, fica criada a 
Sala do Empreendedor com as devidas finalidades: 

 
I - de forma geral terá as seguintes funcionalidades: 
a) disponibilizar aos interessados as informações necessárias à inscrição 

municipal no cadastro mobiliário e Alvará de Funcionamento, mantendo-as atualizadas nos 
meios eletrônicos de comunicações oficiais; 

b) emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária; 
c) orientação sobre procedimentos necessários para a regularização de registro e 

funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas; 
d) orientação sobre procedimentos de baixa de cadastro; 
e) viabilizar a emissão de alvará de funcionamento definitivo. 
II - de forma aprofundada ao Microempreendedor Individual, as seguintes 

funcionalidades: 
a) atendimento ao Microempreendedor Individual; 
b) disponibilizar material de instituições parceiras seja elas de crédito, 

representações e aperfeiçoamento.  
c) emissão das guias de pagamento DAS; 
d) emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária de acordo com a 

legislação vigente; 
e) orientação para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; 
f) estudo e condicionamento das rotinas aplicadas pela sala do empreendedor; 
g) apoio aos setores adjacentes a sala do empreendedor. 
 
Parágrafo Único. Para a consecução dos seus objetivos na implantação da Sala 

do Empreendedor, a Administração Municipal poderá firmar parceria com instituições públicas 
ou privadas, para oferecer orientação sobre elaboração de plano de negócios, pesquisa de 
mercado, sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no Município. 

 



 
 

 

Art. 2º A Sala do Empreendedor: 
 
I - será instalada em local a ser determinado pela Administração Municipal, 

podendo ocupar mais de um local, além de postos esporádicos;  
II - estará subordinada formalmente à Secretaria de Fazenda, cabendo a 

responsabilidade operacional ao Interlocutor do Programa “Cidade Empreendedor”; 
III - poderá ter representantes de todas as Secretarias e órgãos municipais na 

medida dos serviços prestados, bem como de pessoal técnico oriundo de parceria com outras 
entidades e instituições públicas ou privadas, na conformidade de Convênios realizados pela 
municipalidade. 

 
Art. 3º Será constituída sumariamente de: 
 
I – Coordenador geral, sendo este o Interlocutor e Agente de Desenvolvimento do 

programa “Cidade Empreendedora”. 
II – Coordenadores operacionais, instituídos para representar e orientar quanto aos 

serviços ofertados na sala do empreendedor, assim como nas ações internas e externas, 
organizando a equipe conforme deliberação dos coordenadores.  

III - Técnicos, com formação superior, podendo ser em administração, ciências 
contábeis, direito ou psicologia, o caráter técnico é cabido sabendo que a instrução e denotação 
empresarial visam o conhecimento dos entes federativos e a legislação a qual os regem.  

IV - Estagiários, em formação superior, podendo ser em administração, ciências 
contábeis, direito ou psicologia, a formação na área embasa práticas de conhecimento e estudos 
de caso para o aperfeiçoamento das rotinas e práticas adotadas pela sala, assim como os demais 
setores adjacentes.  

V - Funcionários efetivos, com a premissa de manter as diretrizes da sala, o 
mesmo podendo compactuar com os itens dos parágrafos I e II deste artigo.  

VI - Agentes parceiros, que são as instituições que compactuam com os ideais da 
Sala do Empreendedor, somando em desenvolvimento econômico e social. 

 
Capítulo II 

DO ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR 
 
Art. 4º A Sala do Empreendedor será dotada de infraestrutura física e técnica 

mínima para atendimento: 
 
I - do Microempreendedor Individual - MEI, visando ao oferecimento de 

orientação e serviços, inclusive com acesso ao Portal do Empreendedor para seu registro e 
legalização; 

II - das empresas e suas naturezas jurídicas. 
III - dos profissionais liberais. 
 
§ 1º A Sala do Empreendedor deverá estar capacitada a atender todos os serviços 

colocados à disposição dos empreendedores que a procuram, seja por meio de funcionários 
permanentes ou por agentes das instituições parceiras, devendo conhecer, no mínimo: 

 
I - a legislação municipal relativa a concessão de alvarás, inscrição e baixa no 

cadastro municipal, e a documentação exigida pelas diversas Secretarias ou órgãos municipais, 
relacionados com a abertura e fechamento das empresas; 



 
 

 

II - a atuação dos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento das 
empresas das demais esferas de governo, seus órgão e entidades; 

III - a legislação municipal aplicável às empresas. 
IV - a legislação Federal aplicada às empresas e resoluções emanadas pelo 

Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN); 
V - orientações referentes a licitações exclusivas as Micro e pequenas empresas. 
VI - a legislação Federal aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte 

e resoluções emanadas pela Lei 11.598/2007 (REDESIMPLES); 
 
§ 2º Em relação ao Microempreendedor Individual - MEI, a Sala do 

Empreendedor deverá estar capacitada a orientar e ou realizar: 
 
I - orientação de quem pode ser, como se registrar e se legalizar, as obrigações, 

custos e periodicidade, qual a documentação exigida, e quais os requisitos que devem atender 
perante cada órgão e entidade para seu funcionamento; 

II - orientação, e se for o caso encaminhamento, da necessidade de pesquisa 
prévia ao ato de formalização, para fins de verificar sua condição perante a legislação municipal 
no que se refere à descrição oficial do endereço de sua atividade e da possibilidade do exercício 
dessa atividade no local desejado; 

III - orientação e encaminhamento aos parceiros em microcréditos e entidades 
parceiras da Sala do Empreendedor. 

 
Capítulo III 

DOS GRUPOS FIXOS INSTITUÍDOS NA ESTRUTURA DA SALA 
 
Art. 5º De inteligência e pesquisa: 
I - Com a finalidade de síntese, análise e estudo dos dados tratados na Sala do 

Empreendedor e em toda a estrutura municipal.  
II - Serão convocados os integrantes da Sala e convidados integrantes de outras 

secretarias, assim como entidades parceiras da administração pública municipal, conforme 
deliberação da coordenação da Sala do Empreendedor.  

III - Mensalmente serão estabelecidas metas de produtividade de acordo com os 
preceitos municipais, assim como rege a legislação municipal.  

 
Art. 6º De comunicação e marketing: 
I - Conforme ações diretas e indiretas, a Sala passa a constituir setor de 

comunicação própria, assim como suas redes sociais, estreitando o diálogo com o empresário, 
dando maior celeridade na evidenciação das suas ações.  

II - O coordenador geral, em conjunto com o Secretário da pasta ou na falta do 
mesmo seu Adjunto deliberarão e homologarão ações externas de comunicação.  

III - Os coordenadores operacionais em conjunto com o coordenador geral 
deliberarão e homologarão sobre as ações de comunicação internas.  

IV - Serão convocados os integrantes da Sala e convidados integrantes de outras 
secretarias, assim como entidades parceiras da administração pública municipal, conforme 
deliberação da coordenação da Sala do Empreendedor. 

V - Mensalmente serão estabelecidas metas de produtividade de acordo com os 
preceitos municipais, assim como rege a legislação municipal.                   

 
Art. 7º Dos eventos e ações: 



 
 

 

 I - Denotando o calendário deliberado pelo grupo Sala do Empreendedor, para a 
execução das ações e eventos da Sala, próprios ou em participação, fica designado o grupo de 
eventos e ações da Sala do Empreendedor.  

II - Serão convocados os integrantes da Sala e convidados integrantes de outras 
secretarias, assim como entidades parceiras da administração pública municipal, conforme 
deliberação da coordenação da Sala do Empreendedor.  

III - Mensalmente serão estabelecidas metas de produtividade de acordo com os 
preceitos municipais, assim como rege a legislação municipal.  

 
Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 8º Aplicam-se as demais normas concernentes aos Alvarás de Licença 

Provisório e Definitivo previstos na legislação do município de Palhoça, no resguardo do 
interesse público. 

 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 

Decreto nº 2.849, de 17 de junho de 2021 e demais disposições contrárias. 
 
Palhoça, 03 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 
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