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Indaial faz parte do Vale do Itajaí, uma 

das regiões do estado de Santa Catarina 

que mais concentra grande população, 

empresas e atrativos turísticos.

1934 69.425
Tornou-se Município Habitantes (2019) IBGE

8.556
Empresas Ativas (06/2020)

3.900
MEI´s Ativos (07/2020)

430,539
quilômetros quadrados



INDAIAL – SC

SALA DO EMPREENDEDOR



Visão

• Proporcionar o atendimento unificado e centralizado
aos empreendedores de pequenos negócios de
nosso município, estimular a formalização, a
capacitação e um ambiente inovador de
atendimento, contribuir para dinamizar a economia
local, gerar emprego, renda e inclusão social
produtiva.



Missão

• Fomentar o empreendedorismo promovendo o
desenvolvimento econômico e social dos cidadãos e
pequenos empreendedores, contribuindo na
melhoria da qualidade de vida das pessoas.



Principais etapas do projeto

2007 - Implementação

da Lei Geral

2009, 2014, 2015 e

2018, 2019 e 2020 -

Atualização da Lei

Geral

2012 – Nomeação

de AD´s
2018 – Reinauguração da

Sala do Empreendedor

2016 - Criação da Sala

do Empreendedor (Por

Decreto) e sua

inauguração
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TRAJETÓRIA
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03
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Criada em 2014, no
início ocupava um
espaço no Setor de
Tributos.

A partir de 2018
passou a ocupar
um espaço de
destaque e
exclusivo.

Em 2016 recebeu
uma espaço maior
dentro do Setor de
Tributos.

Nos anos de 2019 e
2020 vem buscando
novos parceiros
para ampliar os
serviços oferecidos.



Inaugurada em julho de 2016

Neste novo espaço começamos,
em parceria com SEBRAE/SC,
oferecer consultorias individuais,
algumas oficinas, atendimento
diferenciado ao MEI, colocamos o
Tottem de Autoatendimento.

Lançamos a Nova Logo da Sala,
como uma identidade visual ao
Empreendedor



Cidade Empreendedora – Ciclo I



Eixo Desburocratização – Eixo Sala do 

Empreendedor

Lei Complementar 216/2018

Decreto 2084/2020 – Regulamenta a Lei de
Liberdade Econômica

Decreto 358/2018 – Regulamenta Sala do
Empreendedor



Legislação que Cria a Sala do 

Empreendedor 

Lei complementar 216/2018

- Art. 50 A Sala do

Empreendedor, tem como

objetivo orientar e simplificar

os procedimentos de registro e

funcionamento de empresas

no município

Decreto Nº 358/2018
(Regulamenta o
Funcionamento da Sala)

- Define as principais
finalidades;
- Autoriza efetuar parcerias;
- Permite efetuar serviços
junto a Receita Federal e
JUCESC



Indaial a nova força do Vale



Reinauguração da Sala do Empreendedor 



https://youtu.be/vXkGcTUql8c

Vídeo da Sala do 

Empreendedor

https://youtu.be/vXkGcTUql8c


Comitê Gestor de Desburocratização



Serviços oferecidos

? Soluções

Processo de formalização,
alteração ou baixa do MEI

Processo de Alteração de
Cadastro Econômico
Mobiliário;

Processo de Baixa;

Atendimento aos
Profissionais Liberais;

Cadastro Mobiliário
(ME/EPP/MEI/Outros)

Emissão de Guias (DASMEI,
DAM)

Emissão de CND;

Emissão de Notas Fiscais de
Serviço Avulsa;

Emissão do Alvará de Licença
MEI/Profissional Liberal;

Atendimento dos
encaminhamentos dos
escritórios de contabilidade.

Liberação para emissão de Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica;

Pedido de Inscrição Estadual
(quando necessário);

Declaração Anual de
Faturamento do MEI;

Cadastro no site gov.br -
Brasil Cidadão

Recebimento e Processamento
dos Processos Digitais

Emissão de Extratos de
Dividas Tributarias Municipal;

Parcelamento de Débitos do
MEI (Simples Nacional);

Processamento dos
processos digitais;

Pedidos de Viabilidade;

Emissão do Certificado MEI;



SERVIÇOS DE APOIO AO MEI

1 2 3 4 5

Oficinas de
capacitação
(SEBRAE) ao MEI

Consultorias
Individuais
(SEBRAE) ao MEI

Orientações
diversas

Orientações sobre
crédito

Orientação Nota
Fiscal consumidor

6 7

Orientações para
Formalização do
Empreendimento

Orientações
Diversas.



Capacitações realizadas em parceria com o 

SEBRAE e demais parceiros

2017
- Oficinas: 03
- Consultorias Individuais: 08
- MEI´s capacitados: 77

2018
- Oficinas: 05*
- Consultorias Individuais: 08
- MEI´s capacitados: 107

2019
- Oficinas: 05*
- Consultorias Individuais: 13
- MEI´s capacitados: 455

2016
- Oficinas: 02
- Consultorias Individuais: 10
- MEI´s capacitados: 73

* SEBRAE e Parceiros

2020
- Consultorias Individuais: 64
*Até 30/06



Ações desenvolvidas pela Sala do Empreendedor

• Semana do MEI



Ações desenvolvidas pela Sala do Empreendedor



Ações desenvolvidas pela Sala do Empreendedor



Evento Aprender a Empreender
Edição I - mais de 300 participantes



Evento Aprender a Empreender
Edição II - mais de 900 participantes



Aceleradora de MEIs combina
elementos de ponta do mundo 
das incubadoras e aceleradoras 

de negócios, com foco no uso 
das novas mídias e no 

desenvolvimento profissional e 
pessoal. Toda 

metodologia é adaptada ao 
Microempreendedor Individual, 

buscando acelerar 
o seu crescimento de 

forma sustentável.

Salto Aceleradora de MEI´s

05 Oficinas
As oficinas têm o objetivo de capacitar os participantes e
oportunizar maior conhecimento para aplicação no seus
negócios. Com a exposição de ferramentas que possibilitam os
participantes entenderem melhor os desafios e as
oportunidades do seu negócio.

04 Laboratórios troca
Os laboratórios de troca são encontros de troca de
conhecimento, um espaço para que os participantes possam
compartilhar experiências e aprender uns com os outros

03 Encontros de mentoria
As mentorias fazem parte da aceleração do negócio, cada
participante tem a oportunidade de receber um mentor alocado
para trabalharem juntos em soluções para os desafios que
estejam limitando o potencial de desenvolvimento dos negócios.
Elas permitem a cada MEI dialogar com um profissional e
discutir essas questões cruciais para o sucesso do negócio.



93% consideram que participar do Salto foi importante ou muito
importante
para ganhar visibilidade, reconhecimento e credibilidade em relação
a seus negócios.

Programa Salto em Indaial

Dos 49 participantes que se formaram no programa, 55% dos
participantes tiveram aumento no número de clientes em comparação
com o início e final do programa. Destes, 67% tiveram um aumento de
mais de 100%.

Do total de participantes, 55% estavam em fase de crescimento e
consolidação quando entraram no programa, hoje 79% estão, o que
significa um crescimento de 24% no número de negócios nas fases de
crescimento e consolidação.

53% participantes tiveram aumento no faturamento do seu negócio
durante a participação no programa. Entre os participantes que
tiveram aumento no faturamento do seu negócio, 15% aumentaram
em mais de 100% o seu faturamento.

O programa foi inédito em Indaial e
deixou sua marca na cidade. Mas todo
o impacto gerado só foi possível com a
dedicação dos MEIs, o apoio e visão de
futuro da Prefeitura e toda a rede de
mentores e parceiros formada. Na
edição piloto, foram 115 inscritos no
site, dos quais, 79 começaram o
programa, 49 foram até o final e
receberam o certificado.



Vídeo Salto – Aceleradora 

de MEI´s



Resultados alcançados

● Cadastros ativos

● 2014 ● 4217 ● - ● -

● 2015 ● 4840 ● 623 ● 14,77%

● 2016 ● 5451 ● 611 ● 12,62%

● 2017 ● 6241 ● 790 ● 14,49%

● 2018 ● 7219 ● 978 ● 15,67%

● 2019 ● 8248 ● 1029 ● 14,25%

● 4031

● Deixaram de ser MEI

● 2014 ● 2

● 2015 ● 17 ● 750,00%

● 2016 ● 26 ● 52,94%

● 2017 ● 21 ● -19,23%

● 2018 ● 18 ● -14,29%

● 2019 ● 23 ● 27,78%

● 107



Pesquisa de satisfação - Sebrae/SC

Ambiente da Sala

8,21

9,68

9,59

9,37

Qualidade do Atendimento

Conhecimento dos 

Atendentes

Satisfação do Atendimento

2018/2019

Ambiente da Sala

7,70

9,85

9,67

9,46

Qualidade do Atendimento

Conhecimento dos 

Atendentes

Satisfação do Atendimento

2020



CADASTROS NOVOS DE 

PESSOA JURÍDICA

864
-16% 851

-1,5%

971
19%

2014
- 1033 Cadastros
- 464 MEI
- 238 ME/EPP/Demais

2015
- 864 Cadastros
- 357 MEI
- 453 ME/EPP/Demais

2016
- 851 Cadastros
- 439 MEI
- 377 ME/EPP/Demais

2017
- 971 Cadastros
- 600 MEI
- 371 ME/EPP/Demais

2018
- 1088 Cadastros
- 674 MEI
- 371 ME/EPP/Demais

1.088
7,09%

2014 2015 2016 2017 2018

1.033

2019
- 1232 Cadastros
- 778 MEI
- 401 ME/EPP/Demais

1.232
13,24%

2019

2020
- 601 Cadastros
- 385 MEI
- 198 ME/EPP/Demais 2020

601
-51,22%



Prêmio Prefeito Empreendedor 2019
Sala do Empreendedor – Compromisso com o Desenvolvimento Local

O Prêmio Prefeito Empreendedor Sebrae, é uma

forma de reconhecer a capacidade administrativa

dos gestores públicos que tenham implantado

projetos com resultados comprovados, ainda que

parciais, de estímulo ao surgimento e ao

desenvolvimento de pequenos negócios e à

modernização da gestão pública.

Na categoria “Inclusão produtiva e apoio ao

microempreendedor individual”, o município de

Indaial venceu o 10º Prêmio Sebrae Prefeito

Empreendedor 2019 – etapa Santa Catarina com

o projeto denominado de “Sala do Empreendedor

– Compromisso com o Desenvolvimento Local”.



$ $

$
O município de Indaial com o intuito de auxiliar os

empreendedores da cidade a superarem a crise

gerada pelo período de quarentena instituiu, por meio

da Lei Municipal 5775/2020, o programa Indaial Juro

Zero, o qual disponibiliza financiamento, às

empresas ME, de até R$ 10 mil e, aos MEI´s, de até

R$ 5 mil sem juros com a possibilidade de

parcelamento do valor em até 13 parcelas, tendo um

prazo de carência de 90 dias para pagamento da

primeira parcela.

JURO ZERO

Solicitação (Aproximadamente)

500 + 1 Milhão
injetado na economia local



Crescimento do número de atendimentos

2017

2018

Atendimentos SIA: 1.707
- Protocolos on-line: 22

Atendimentos SIA: 5.921
- Protocolos on-line: 672

Atendimentos SIA: 7.408
- Protocolos on-line: 1.8462019

Porque foi importante Registrar os Atendimentos?

Atendimentos SIA/SAS: 2.930
- Protocolos on-line: 1.257
*Até 30/06/20202020



Sala do Empreendedor Digital, Inovação 

no Atendimento

Sala do Empreendedor Digital, pode ser

acessada pelo link

www.indaial.sc.gov.br/empreendedor/, onde a

administração municipal coloca a disposição do

cidadão e empreendedores vários serviços que

podem ser requisitados sem que o cidadão ou

empreendedor precise se deslocar ao

atendimento presencial, poupando-lhe tempo e

dinheiro.

Além dos serviços ofertados, o link traz várias

informações relevantes e cursos online em

parceria com SEBRAE e outros colaboradores.

Pelo link www.indaial.sc.gov.br/empreendedor/ -

os contadores, por exemplo, podem encaminhar

vários pedidos através do processo digital,

facilitando sua vida e de seus clientes.

www.indaial.sc.gov.br/empreendedor/



1

Sala do Empreendedor Digital, 

Resultados

80% 90%

2 dias e 1 hora

TEMPO DE 

ABERTURA DE 

EMPRESAS

1 dia em 21 horas

TEMPO DE 

VIABILIDADE DE 

EMPRESAS

90%

4 horas

TEMPO DE 

REGISTRO DE 

EMPRESAS

Dados de junho de 2020



MUITO OBRIGADO !!!

receita@indaial.sc.gov.br
(47) 3306 5535

Altair Simão

fiscais@indaial.sc.gov.br
(47) 3317 8838

Alexandre K. Reguse

mailto:receita@indaial.sc.gov.br
mailto:fiscais@indaial.sc.gov.br

