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Município de Tupãssi - PR 
 

Prefeito: José Carlos Mariussi 

População: 7.996  

PIB R$ Mil: R$  155.090,12 

PIB per capita: R$  19.393,54 

Orçamento total da Prefeitura: R$  24.000.000,00 

Fonte: Prefeitura Municipal 

Ano: 2015 

Qtd. Empresas Formais ME, EPP.: 32 

Fonte: Associação Comercial e Empresarial de Tupãssi 

Ano: 2015 

Qtd. Empresas Formais MEI: 100 

Estimativa de Empresas Informais: 600 

Título do projeto 
 

Lei Geral e a Vanguarda do Município de Tupãssi 

Categoria 
 

Implementação e Institucionalização da Lei Geral 

Setor Beneficiado pelo Projeto 
 

Setor Fonte 
Emp. 

Setor 

Emp. 

Benef. do 

Setor 

% 

Estimat. 

Emp. 

Inform. 

Setor 

Emp. 

Inform. 

Benef. 

% 

Agricultora familiar e 

produtor rural pessoa 

física 

Emater 800 800 100 00 00 0 

Bares, restaurantes e 

lanchonetes 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

07 07 100 01 00 0 

Comércio varejista 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

29 29 100 04 00 0 

Comércio; Reparação 

De Veículos 

Automotores E 

Motocicletas 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

19 19 100 00 00 0 

Construção 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

61 61 100 00 00 0 

Cooperativas e 

associações 

Associação Comercial, 

Industrial e Empresarial 
02 02 100 00 00 0 



   Vencedores do 9º Prêmio Sebrae 
 Prefeito Empreendedor (2015-2016) 

  

2 

 

de Tupãssi (ACIATU) 

Industria da 

confecção, dentre 

outros 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

31 31 100 00 00 0 

Indústrias De 

Transformação 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

07 07 100 00 00 0 

Informação E 

Comunicação 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

02 02 100 00 00 0 

Mercearias e 

armazéns 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

05 05 100 00 00 0 

Serviços de reparação 

Portal do Empreendedor 

(REDESIM) e Sala do 

Empreendedor 

15 15 100 00 00 0 

 

Informações Adicionais: Com relação aos Serviços de Reparação, foram incluídos os 

serviços de pintura em edifícios em geral.  

 

No setor de Construção considerou-se também os serviços de aplicação de 

revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.  

Recursos 
 

Natureza Recurso 
Recurso Financeiro 

(R$) 
% 

Econômico 

(R$) 
% Total (R$) % 

Parceiros  497.990,60 82  140.000,00 85  637.990,60 83 

Prefeitura  109.293,80 18  24.000,00 15  133.293,80 17 
 

Informações Adicionais: Os recursos da Prefeitura de Tupãssi foram aplicados para a 

implantação da Sala do Empreendedor, compra de materiais de expediente em geral e 

recursos humanos. Recursos econômicos também investidos no programa Sebraetec. 

 

Os recursos econômicos do Sebrae foram investidos em cursos e palestras, Programa 

Cidade Empreendedora e projeto Negócio a Negócio.  

 

Os recursos do Banco do Brasil e Sicredi foram investidos para confecção de material 

de divulgação de parcerias para crédito.  

Aplicações e Despesas  
 

 
 

Natureza da 

Despesa 

Rec. Fin. 

Próprios 

(RS) 

% 

Rec. Econ. 

Próprios 

(R$) 

% 

Rec. Fin. 

Parceiros 

(R$) 

% 

Rec. Econ. 

Parceiros 

(R$) 

% Total 
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Mobiliário  4.000,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0  4.000,00 

Cursos  0,00 0  0,00 0  0,00 0  10.000,00 100  10.000,00 

Marketing  445,00 69  0,00 0  200,00 31  0,00 0  645,00 

Impressão de 

publicação 
 100,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0  100,00 

Combustível  350,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0  350,00 

Outros  48.000,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0  48.000,00 

Consultoria  0,00 0  0,00 0  0,00 0  70.000,00 100  70.000,00 

Outros  0,00 0  0,00 0  0,00 0  60.000,00 100  60.000,00 

Outros  0,00 0  0,00 0  56.000,00 100  0,00 0  56.000,00 

Outros  0,00 0  24.000,00 100  0,00 0  0,00 0  24.000,00 

Outros  28.199,40 6  0,00 0  441.790,60 94  0,00 0 
 

469.990,00 

 

Informações Adicionais: - O investimento do Sebrae no programa Sebraetec foi de R$ 

56.000,00. 

 

- O investimento da Prefeitura de Tupãssi no programa Sebraetec foi de R$ 24.000,00. 

 

- O investimento do Sebrae no programa Cidade Empreendedora foi de R$ 60.000,00. 

 

- O investimento da Prefeitura de Tupãssi com recursos humanos é de R$ 48.000,00. 

 

- O investimento no Programa Tupãssi Fazendo Agricultura de Precisão foi de: 

Prefeitura - R$ 28.199,40 e Governo do Estado (SEAB) - R$ 441.790,60 

Atividades Desenvolvidas – Compras Governamentais 

Atividades Desenvolvidas Sim/Não Quantitativos 

Total de licitações realizadas no município de janeiro de 2015 

até o presente momento 
 

Processos por ano: 166 

Valor total R$: 15.069.321,85 

 

A prefeitura realiza licitações com itens exclusivos até 80 mil 

para pequenos negócios? 
Sim 

Processos por ano: 22 

Valor total R$: 74.996,50 

 

A prefeitura exige que grandes empresas vencedoras dos 

processos licitatórios subcontratem os pequenos negócios 

locais? 

Não 

Quantas por ano: 0 

Valor R$: 0,00 
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A prefeitura reserva cotas de até 25% nas aquisições quando os 

produtos são de natureza divisível? 
Não 

Quantas por ano: 0 

Valor R$: 0,00 

 

A prefeitura aplica o critério de empate ficto (desempate de 

MPE) para os pequenos negócios nos processos licitatórios? 
Sim 

Quantos por ano: 16 

Valor R$: 56.025,00 

 

A prefeitura permite que os pequenos negócios participem dos 

processos licitatório, e concede o prazo para que os pequenos 

negócios possam regularizar sua situação fiscal, caso sejam 

vencedores? 

Sim 

Quantos por ano: 55 

Valor R$: 4.120.830,00 

 

A prefeitura possui um cadastro de potenciais fornecedores 

dividido por porte de empresa?  
Sim 

Quantos pequenos negócios estão 

cadastrados: 316 

 

A prefeitura divulga o Plano Anual de Compras/contratações? Sim 
Onde: Mural da Prefeitura 

 

A prefeitura realiza pregão presencial e/ou itinerante com 

contratação de pequenos negócios locais? 
Sim 

Quantos por ano: 124 

Valor R$: 9.496.153,77 

 

A prefeitura possui contratos com Microempreendedor 

Individual? 
Sim 

Quantos: 100 

 

Qual a participação dos Pequenos Negócios nas compras totais 

do município? 
 

% sobre total: 90,00 

Valor R$: 13.562.389,66 

 

 

Considerações:  

Atividades Desenvolvidas – Desburocratização 

Atividades Desenvolvidas Sim/Não Quantitativos 

A prefeitura efetiva a baixa das micro e pequenas empresas 

independentemente de débitos tributários municipais? 
Sim 

Quantos pequenos negócios já foram 

beneficiados? 161 

 

A prefeitura realizou revisão de processos e sistemas utilizados 

na abertura, alteração e baixa de empresas  
Sim 

Quais são os prazos para Abertura, 

Alteração e Baixa: 1 a 5 dias 

 

A prefeitura adequou a legislação após a sanção da lei 

complementar nº 147/14? 
Sim  

A prefeitura aplica o critério da dupla visita antes de autuar o 

proprietário de pequenos negócios? 
Sim 

Quais os setores beneficiados? Setores de 

Indústria e Comércio e Prestação de 

Serviços 
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Considerações:  

Atividades Desenvolvidas – Agente de Desenvolvimento 

Atividades Desenvolvidas Sim/Não Quantitativos 

Existe decreto ou portaria que institucionalize o Agente de 

Desenvolvimento no município ou alguma estrutura (secretaria, 

fórum, etc) que tenha as atribuições previstas na LC 128/2008? 

Sim 

Qual a referência legal? Lei Municipal nº 

1.192-Altera a Lei Municipal nº 1.110-

entre outras mudanças cria a função   do 

Agente de Desenvolvimento. 

 

O Agente de Desenvolvimento designado participou de algum 

curso de formação? 
Sim 

Quando e Onde: Encontro Regional Sul de 

Agentes de Desenvolvimento – Curitiba-

PR/2012 

 

O Agente de Desenvolvimento designado participa de alguma 

Rede de Agentes (local, regional ou nacional)?  
Sim 

Qual: Rede de Agentes de 

Desenvolvimento 

 

A prefeitura designou um plano de trabalho efetivo para o 

Agente de Desenvolvimento? 
Sim 

Qual o prazo para execução do plano? 31 

de dezembro de 2015 

 

 

Considerações:  Os quatro Agentes de Desenvolvimento de Tupãssi participaram de 

cursos de formação, além de simpósios, seminários e congressos. 

Objetivos do Projeto 
 

Objetivo Geral: 

Impulsionar a Economia do Município com o desenvolvimento dos pequenos negócios 

locais de forma sustentável, por meio da institucionalização da Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa em todo o território municipal. 

  

Objetivos Específicos: 

- Oferecer tratamento diferenciado às MPEs nas compras públicas aplicando os critérios 

previstos na Lei Geral e capacitando os servidores do Setor de Compras e Licitações 

- Divulgar o calendário de compras do ano seguinte no fim de cada ano; 

- Criar um Cadastro de Fornecedores e Sistema de Compras e oferecer capacitações e 

assistência técnica aos empresários para participação nas compras governamentais; 
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- Oferecer atendimento desburocratizado e diminuir o tempo para abertura de empresas 

de baixo risco e de alto risco; 

- Revisar e atualizar a legislação para que haja um processo de desburocratização 

continuada e adequada aos processos de tratamento diferenciado aos pequenos 

negócios; 

- Formalizar 100% das empresas que atuam na informalidade no município; 

- Criar um sistema informatizado e prático para abertura de empresas, emissão de alvará 

e a sincronização entre órgãos da prefeitura, Estado e Fisco Federal; 

- Adotar políticas de renúncias fiscais para reduzir a carga tributária para pequenos 

negócios e fomentar os estímulos a formalização de empresas e geração de empregos; 

- Promover capacitações, cursos e outras ações visando a capacitação de servidores, 

agentes de desenvolvimento, gestores e empresários sobre a Lei Geral; 

- Criar uma estrutura adequada para atendimento e assessoria em geral para os pequenos 

empreendedores; 

- Buscar parcerias com cooperativas de crédito, bancos e sociedades de crédito, com o 

intuito de ofertar acesso ao crédito com segurança para os pequenos empreendedores; 

- Implantar o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos com a disciplina de 

Educação Empreendedora em todas as escolas da rede municipal, mantendo até o fim do 

mandato da atual gestão; 

- Promover palestras, workshops e capacitações em geral sobre temas voltados para 

gestão, controle de finanças, marketing, entre outros assuntos para os pequenos 

empresários; 

- Criar planos de ação e metas em cada ano para o desenvolvimento de novas ações de 

fomento do empreendedorismo em Tupãssi; 

Compras Governamentais 
 

O Município de Tupãssi cumpre critérios importantes para o tratamento diferenciado 

das MPEs em compras públicas: 

- Permite a participação das MPEs em processos licitatórios mesmo que apresentem 

alguma restrição e concede o prazo necessário para regulamentação da documentação 

da empresa vencedora. 

- Usa o critério de desempate e dá preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 
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- Licitações Exclusivas para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte nos itens de contratação de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

  

A Prefeitura Municipal capacitou empresas e a equipe interna de compras com vistas a 

colocar em prática, de forma planejada e com segurança jurídica, a diferenciação e o 

favorecimento às mesmas nas compras públicas. 

Os servidores que atuam nos departamentos responsáveis por licitações, compras e 

pagamentos, participaram de capacitações específicas sobre este tema da Lei Geral, bem 

como as empresas locais que também participaram de capacitações sobre como 

participar do processo de compras públicas do município. 

O Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Tupãssi também produz já no 

fim de cada ano o calendário de licitações a serem realizadas pelo município no ano 

seguinte. As datas são divulgadas em um mural específico no Paço Municipal e também 

no Portal Tupãssi, site oficial da Prefeitura. 

Outra ação importante que privilegia as MPEs locais na participação das compras 

públicas é o Cadastro de Fornecedores e o Sistema de Compras, com a divulgação 

sistemática feita pela Sala do Empreendedor aos empresários locais dos certames, com 

antecedência de sua realização, inclusive orientando e assessorando os mesmos na 

montagem dos processos e na documentação necessária para participar das licitações. 

Existem atualmente 752 empresas cadastradas como fornecedoras, das quais 223 são 

MPEs no cadastro de fornecedores da Prefeitura. 

De um total de compras públicas do Município de Tupãssi em 2015 de R$ 

15.069.321,85, o valor de compras das MPEs, EPPs e MEIs foi de R$ 10.423.361,72. 

Somente o valor de compra das MPEs do município foi de R$ 1.149,525.  

Conforme dados do Departamento de Compras e Licitações e do Portal 

TransparênciaBR, as ações resultaram em um aumento da participação dos pequenos 

negócios nas compras públicas municipais: 

Ano:                                                                                            Percentual de aumento 

de participação: 

Em 2009 Aumento de 15% 

Em 2010 Aumento de 29% 

Em 2012 Aumento de 38% 
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Em 2013 Aumento de 48% 

Em 2014 Aumento de 78% 

  

O prazo médio efetivo da Prefeitura de Tupãssi para pagamento aos fornecedores é de 

até 30 dias. O Departamento de Compras monitora a participação de MPE nos processos 

licitatórios do município.  

 

Atendimento Unificado, Desburocratizado e Fiscalização Orientadora 
 

O Município de Tupãssi, por meio da Sala do Empreendedor, avaliou que as barreiras 

geradas pela burocracia e a informalidade faziam o faturamento dos negócios locais 

ficar muito abaixo do que se podia alcançar. 

Para se ter uma ideia, o prazo para abertura de empresas de baixo risco, até a instalação 

da Sala e somente para inscrição municipal, girava em torno de 60 dias. E para 

empresas de alto risco o prazo chegava a 120 dias. Prazos considerados altos e que 

prejudicavam a abertura de novas empresas no município. 

Também não havia orientação em gestão empresarial e Fiscalização Orientadora para 

regularizar as atividades informais. Isso fez com que 40,21% dos empreendimentos 

locais funcionassem na informalidade. 

Entre os anos de 2011 e 2012, iniciando o conjunto de ações para regulamentação da 

Lei Geral, iniciou-se um processo de revisão da legislação existente. As leis 1.192/2012 

e 1110/2008 foram editadas, revisadas e atualizadas, tratando da desburocratização 

continuada e adequada dos processos de tratamento diferenciado aos pequenos 

negócios. 

A revisão e atualização das leis fizeram com que Tupãssi saísse de um número de pouco 

mais de 100 empresas formalizadas para hoje quase 700. O trabalho foi de 

conscientização, fazendo com que os empreendedores entendessem que, se 

formalizados, estariam contribuindo com o INSS com todos os benefícios da 

Previdência, com o fornecimento de nota fiscal, vendas para o poder público, entre 

outros. 

Também foram editados cinco decretos com o mesmo intuito: o Decreto 119/2010 que 

autoriza o funcionamento de pequenos estabelecimentos em residências, mantendo a 

cobrança do IPTU em alíquotas na categoria residencial, o Decreto 120/2010 que 
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regulamenta a fiscalização orientadora, instituindo a dupla visita e o Termo de 

Ajustamento de Conduta, também o Decreto 121/2010 que trata da redução em 50% no 

valor das taxas cobradas pelo município para as MPE’s. 

Além da autorização do funcionamento de pequenos estabelecimentos nas residências, 

autorização de funcionamento em áreas sem regularização fundiária ou em condições 

precárias, utilização da CNAE Fiscal, e por fim o decreto 103/2011 que regulamentou a 

utilização do CNAE Fiscal, a Classificação das Atividades por Grau de Risco, a 

Consulta Prévia de Localização, o Alvará de Funcionamento Provisório. 

Atualmente o Município de Tupãssi cumpre as determinações da Lei Geral, com todos 

os mecanismos operacionalizados no que diz respeito à simplificação e 

desburocratização. Isso foi possível graças ao início de uma proposta abrangente para 

desburocratizar os processos de abertura, alteração e fechamento de empresas. 

O município aderiu ao Programa Cidade Empreendedora e houve a assinatura do Termo 

de Compromisso com o SEBRAE, além da criação da Sala do Empreendedor, formação 

do Comitê Gestor, iniciando os trabalhos de orientação, formalização e capacitação de 

empreendedores. 

Por meio do processo de desburocratização, foi observada uma diminuição significativa 

no tempo de abertura de empresas: de 1 a 5 dias para as de baixo risco e menos de 30 

dias para as de alto risco. De acordo com a avaliação feita pela Regional Oeste do 

Sebrae, atualmente o grau de inserção dos Empreendedores Individuais formalizados na 

base de dados do município é de 76%.   

Tupãssi criou um sistema online para abertura de empresas, com a emissão do alvará 

online e a inclusão em um cadastro sincronizado entre órgãos da prefeitura, Estado e 

Fisco Federal. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim) trouxe um sistema integrado que permite a abertura, 

fechamento, alteração e legalização de empresas, simplificando procedimentos e 

reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. 

A Prefeitura também realizou a classificação das atividades econômicas de acordo com 

o grau de risco, especificando quais são as atividades e seus respectivos graus de risco. 

É possível observar que o município obedece as normas nacionais de registro do 

Empreendedor Individual, não efetuando exigências paralelas. 

As melhorias no processo de desburocratização contribuíram especialmente para que 

Tupãssi alcançasse um movimento constante de formalizações a cada ano. 
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Em 2011 155 empreendimentos 

formalizados. 

Em 2012 141 empreendimentos 

formalizados. 

Em 2013 129 empreendimentos 

formalizados. 

Entre 2014 e 2015 201 empreendimentos 

formalizados. 

 Dados da Sala do Empreendedor de Tupãssi 

  

Dos 626 MEI´s formalizados, somente 161 foram encerrados, além de dois que 

migraram de MEI para Micro Empresa (ME), por ultrapassar o rendimento anual. 

Ou seja, 465 empreendimentos formalizados continuam em pleno funcionamento, o que 

demonstra a sustentabilidade do trabalho realizado. 

Algumas conquistas durante todo o processo de implantação da Lei Geral e 

desburocratização do atendimento também chamaram a atenção. 

Dois revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) formalizados obtiveram a 

autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Isso só foi possível após um longo 

processo de intervenção da Sala do Empreendedor, situação que só foi resolvida após 

envio de ofício ao então ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, onde a resposta 

obtida desburocratizou a situação não só para Tupãssi, mas também para todo o estado 

do Paraná. 

Daquela data em diante a ANP não exige mais inscrição estadual para MEI’s 

revendedores de GLP em qualquer município do Estado. (Em anexo ofício enviado pelo 

ministro autorizando os MEIS do Paraná a comercializarem GLP mesmo sem ter a 

inscrição estadual) 

Os reflexos do atendimento desburocratizado, formalização, atendimento centralizado e 

também da orientação empresarial oferecida pelo projeto Negócio a Negócio, também 

podem ser observados no faturamento anual dos MEIs. 

Conforme os dados das Declarações Anuais do Simples Nacional – Microempreendedor 

Individual (DASN-SIMEI), feitas aos MEI´s da cidade 100% pela Sala do 

Empreendedor, o faturamento dos mesmos teve um crescimento expressivo nos últimos 

anos. Passou de R$ 4.665.515,01 em 2012 para R$ 12.534.468,48 em 2014. 
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Pode-se concluir que todo o processo de desburocratização e as melhorias no 

atendimento aos pequenos empresários fizeram com que a cidade alcançasse resultados 

relevantes, conforme demonstrado pelos dados apresentados: o desenvolvimento de 

novos negócios, aumento de faturamento e a derrubada de questões burocráticas 

importantes que travavam o desenvolvimento local dos MEIs.  

Redução da Carga Tributária Municipal para os Pequenos Negócios 
 

O Município de Tupãssi, ainda em 2009, adotou uma política de renúncias fiscais com o 

intuito de fomentar os estímulos a formalização de empresas e geração de empregos. 

A Prefeitura, por meio da Lei 1.222 de 2009, criou dispositivos para reduzir a carga 

tributária para os pequenos negócios. A lei prevê incentivos para a implantação de 

processos industriais e a isenção de alvará de três anos para empresas com no mínimo 

três funcionários. 

De acordo com informações da Divisão de Tributação, até o momento 10 empresas já 

foram beneficiadas. 

Destaque também para a lei que traz benefícios para a migração de MEI para ME. A lei 

facilita a transição, com valor reduzido em 50% nos valores das licenças de 

funcionamento, de publicidade e sanitária no primeiro ano de funcionamento. 

Com os contabilistas, ficou acertado um desconto de 20% nos valores dos honorários e 

livre de negociação, por meio de um Termo de Cooperação firmado entre Prefeitura 

Municipal, Associação Comercial, Industrial e Empresarial (Aciatu), escritórios de 

contabilidade e Sebrae/PR. 

Trata-se de uma cooperação técnica entre os partícipes como forma de incentivo e 

estímulo à migração de Microempreendedores Individuais - MEIs para a condição de 

Microempresas – ME. 

O acordo também fez com que os escritórios organizassem para o empresário a agenda 

de pagamento de tributos, além de estruturar o plano de contas a pagar, realizar o 

registro em carteira de trabalho dos funcionários e preparar as guias de recolhimento de 

FGTS e INSS, proporcionar recomendações quanto à retirada dos lucros e do pró-

labore, fazer planejamento com previsão de custos, encargos financeiros e tributários e 

montar indicadores para realizar o diagnóstico da empresa. 

O documento é válido até 31 de dezembro de 2016. 
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De acordo com a divisão de tributação, entre 2014 e 2016, pelo menos 10 

Microempresas foram beneficiadas com a lei. 

  

Entre os benefícios que a Prefeitura de Tupãssi proporciona ao Micro Empreendedor 

Individual com relação à tributação, destacam-se: 

1-      A concessão da isenção/redução de taxas de renovação do alvará, entre outras 

taxas de funcionamento. 

2-      A manutenção do IPTU residencial quando o empreendimento está funcionando 

na residência do empreendedor. 

3-      Disponibilização da Nota Fiscal simplificada de serviços. 

4-      Dispensa da exigência do Habite-se do imóvel registrado para uso do 

empreendedor. 

  

Os benefícios previstos nas leis municipais estão sendo aplicados. Ainda segundo a 

Divisão de Tributação, em 2015 pelo menos 343 microempreendedores individuais 

foram beneficiados com o desconto de 50% para renovação do alvará. 

No total, 353 MPEs recebem benefícios tributários municipais. 

A redução da carga tributária e consequentes benefícios econômicos aos pequenos 

negócios também foram responsáveis por um aumento das próprias receitas tributárias 

do município: 

  

78% na arrecadação do IPTU 

45% na cota parte do ICMS 

63% no total das receitas tributárias 

·  Dados da Divisão de Tributação da Prefeitura de Tupãssi. 

  

É possível concluir que as leis municipais criadas pela Administração Municipal, 

aliadas ao cumprimento dos benefícios previstos pela Lei Geral, propiciaram benefícios 

econômicos decorrentes das ações de redução da carga tributária e também foram 

responsáveis pela geração de novos empreendimentos no município. 
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Ação Continuada de Capacitação sobre a Lei Geral 
 

Segue a relação de capacitações, cursos e outras ações visando capacitar sobre a Lei 

Geral: 

DATA:                                  AÇÃO: 

Setembro/outubro de 

2009 

Capacitação dos Agentes de Desenvolvimento no SEBRAE. 

  

17-12-2009 Palestra para orientação de empreendedores informais 

proferida por Adir Sidnei Mattioni da Regional Oeste do 

Sebrae-PR. 

Dias 02, 03, 04, 25 e26 

de março de 2010 

2ª etapa de Capacitação para os Agentes de Desenvolvimento 

24-09-2010 Reunião para exposição de linhas de crédito para micro e 

pequenos empresários em Tupãssi. Participação: Banco do 

Brasil, Caixa Econômica, Sicredi. 

  

11-06-2010 Seminário de Crédito realizado pelo Sebrae. Participação do 

Agente de Desenvolvimento Valter Martins. 

  

13-08-2010 Palestra “Empreendedorismo e Inovação” para 

empreendedores de Tupãssi. 

09-11-2010 Capacitação para a Sala do Empreendedor. 

Novembro de 2010 Palestra “Integração das Secretarias Municipais visando 

Implantação da Lei Geral- Paulo César Feyh. 

30-06-2011 Palestra “Abri minha empresa, e agora?” - Nereu Vilmar 

Matielo. 

09-08-2011 Reunião para orientação de empreendedores informais no 

distrito de  Jotaesse com a agente Fátima. 

23-08-2011 Seminário Lei Geral. 

23-08-2011 Capacitação Educação Empreendedora. 

23 e 24 de fevereiro de 

2012 

Capacitação Compras Governamentais, Agente de 

Desenvolvimento em Cascavel. 
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26 a 29 de março de 

2012 

Participação no I Encontro Nacional de Agentes de 

Desenvolvimento. 

02.04.11 Reunião com a Assessoria Jurídica da Prefeitura, Consultoras 

Janete e Fátima, Agente de Desenvolvimento e Chefe do Setor 

de Compras e Licitações Juliano Marques Borges. Assuntos: 

Lei de Criação da Sala do Empreendedor, Regulamentação 

para Compras Públicas e aumento de participantes no Comitê 

Gestor. 

03, 04, 05 DE ABRIL 

DE 2012. 

Capacitação Compras Públicas para funcionários da Prefeitura 

de Tupãssi – 17 participantes. 

10.05.12 Reunião com costureiras no distrito de Brasiliana visando a 

abertura de empresas. 

13.06.12 Participação no I ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES 

DE DESENVOLVIMENTO - BOAS PRÁTICAS DE 

IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL- SEBRAE EM 

CASCAVEL. 

22.06.12 CONSULTORIAS A 18 EMPREENDEDORES- Adir 

Mattioni e mais dois consultores. 

22.06.12 Palestra: Abri minha empresa, e agora? - Palestrante Nereu 

Mattielo. Participação de 62 pessoas. 

03.07.12 Workshop Licitação Públicas para empresários- Semana do 

Empreendedor- participação de 30 pessoas. 

08.10.12 Reunião sobre nota fiscal eletrônica de prestação de serviços 

com 150 empresários. 

09.10.12 Reunião sobre nota fiscal eletrônica de prestação de serviços 

com contabilistas. 

Maio/2013 Capacitação de Agentes de Desenvolvimento: Maria de 

Fátima Toneto Bianchini e Luciano Liberato. 

06.05.13 Continuidade capacitação Agentes de Desenvolvimento: 

Maria de Fátima Toneto Bianchini. Capacitação de 

Coordenador do Comitê Gestor: Luciano Liberato e Edna 

Maria de Barros. 
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04.07.2013 Reunião com pedreiros e pintores visando participação no 

Projeto Negócio a Negócio, 8 participantes, Câmara 

Municipal. 

16.07.2013 Reunião na Câmara Municipal, para apresentação do 

Diagnóstico Temático da Lei Geral das Micros e Pequenas 

Empresas do Município de Tupãssi. Presença de 25 pessoas. 

07.04.14 Congresso Agente de Crédito, participação Válter Martins. 2º 

Congresso de Agentes de Crédito-Fomento Paraná. 

09 e 10 de abril de 2014 Encontro de Agentes de Desenvolvimento da Região Sul em 

Florianópolis, participação da agente Fátima Toneto. 

23.04.14 Encontro de Agentes da região Oeste do Paraná em Cascavel. 

Participação da agente Fátima Toneto. 

29.04.14 Reunião com Juliano Marques Borges (Compras), Magueda 

(Assessoria Jurídica), Adir Mattioni (SEBRAE), Fatinha 

(SEBRAE), Válter Martins (Sala do Empreendedor) para 

definir Capacitação Compras Públicas para servidores e 

empresários nos dias 6, 13 e 20 de junho de 2014, 

modernização da Sala do Empreendedor, SEBRAETEC. 

18.06.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, Servidores 

Públicos, com 33 participantes. Consultor José Altair. 

18.06.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, Empresários, com 

35 participantes. Consultor José Altair. 

02.07.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, 2ª etapa, Servidores 

Públicos, com 23 participantes. Consultor José Altair. 

02.07.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, 2ª etapa, 

Empresários, com 24 participantes. Consultor José Altair. 

10.07.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, 3ª etapa, Servidores 

Públicos, com 24 participantes. Consultor José Altair. 

10.07.14 Capacitação Compras Públicas/Licitações, 3ª etapa, 

Empresários, com 26 participantes. Consultor José Altair. 

17.07.14 VIII Oficina Regional de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial, Assis Chateaubriand, participação do agente 
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Sérgio Battisti e da integrante do Comitê Gestor Alice de 

Amorim Novaes Vergínio. 

24.09.14 Participação do Agente Válter Martins no evento em Brasília 

Empreendedorismo e a Superação da Pobreza. 

13 a 16 de outubro de 

2014 

Participação do Agente Válter Martins, em Foz do Iguaçu, 

Curso de Agente de Desenvolvimento Avançado. 

06 e 07 de novembro de 

2014 

Participação dos Agentes Válter Martins e Karla Regina 

Pereira Frohlich, no Encontro Estadual de Agentes de 

Desenvolvimento, em Curitiba. 

18, 19 e 20 de novembro 

de 2014 

Participação do Agente Válter Martins no Encontro Nacional 

de Agentes de Desenvolvimento em Recife-Pernambuco. 

Participação na Maratona de Negócios Públicos. 

19 a 27 de março de 

2015 

Capacitação para consultora do Sebrae, em Curitiba, Alice de 

Amorim Novaes Vergínio, para trabalhar com o projeto de 

consultoria Negócio a Negócio. 

24 a 27 de março de 

2015 

Capacitação para Agente de Desenvolvimento Básico no 

Sebrae/Regional Cascavel. Participantes Sérgio Battisti e 

Gabriela Mariussi Loureiro. 

26.03.15 Reunião com Prefeito e consultora Maria de Fátima Galdino 

sobre o Projeto Empreendedorismo e Superação. 

26.03.15 Participação de 20 professoras municipais no Fórum de 

Educação Empreendedora em Toledo, promovido pelo 

SEBRAE/PR. Objetivo: Programa Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos. 

14.04.15 Workshop Compras Públicas, de acordo com a nova Lei 

147/2014, para servidores municipais, 8 horas às 11 horas e 30 

minutos, na Câmara de Vereadores, com o consultor José 

Altair Schimmelfennig, 26 participantes. 

16.04.15 Palestra sobre Inovação e Tecnologia para Empresas, para 

empresários, no Centro Cultural, das 19 horas e 15 minutos às 

20 horas e 45 minutos, com o consultor André Ott, com 100 

participantes. 
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18 a 21 de abril de 2015 Curso avançado para Agente de Desenvolvimento com a 

participação de Sérgio Battisti e Karla Regina Pereira 

Frohlich,  em Capitão Leônidas Marques. 

19.04.15 Reunião para atualização da Lei Geral, Câmara de Vereadores, 

presença dos consultores José Altair Schimmelfennig e Maria 

de Fátima de Jesus Pereira e Rosa Galdino. 

27.04.15 Reunião para capacitação da Redesim. 

8 a 12 de abril de 2015 Treinamento para Agente de Crédito, no SEBRAE Cascavel, 

participação de Karla Regina Pereira Frohlich e Sérgio 

Battisti. 

02 e 03 de julho de 2015 Participação de dos agentes Karla Regina Pereira Frohlich e 

Válter Martins no 2º Encontro de Agentes de 

Desenvolvimento do Paraná, em Caiobá- SESC, município de 

Matinhos. 

16 e 17 de julho de 2015 Capacitação Agente de Crédito, 2ª etapa, Curitiba, 16 horas, 

Sérgio Battisti e Karla Regina Pereira Frohlich. 

 

Apoio Continuado ao Cooperativismo e à Representação Empresarial 

Em setembro de 2013 um Termo de Compromisso foi assinado entre Prefeitura, 

Associação Comercial (Aciatu) e o Sistema Cooperativo Sicredi. O termo prevê uma 

ação conjunta entre os três entes visando, entres outros objetivos, o fortalecimento do 

associativismo e o cooperativismo entre as MPE’s do município. 

A Aciatu é aliada da Administração Municipal dentro do projeto desde o início, 

auxiliando na mobilização da classe empresarial em torno da proposta de 

desenvolvimento dos microempresários. 

Por meio do Termo de Compromisso, ações foram desencadeadas pela Sala do 

Empreendedor no sentido de mobilizar os MEI’s a se associarem a ACIATU. 

Para isso, foram oferecidos alguns benefícios, entre eles a isenção de seis meses de 

pagamento de mensalidade e após esse prazo o pagamento de somente R$ 10,00 por 

mês, tendo o empreendedor acesso a todos os serviços oferecidos pela associação, como 

por exemplo, o plano de saúde empresarial a custos reduzidos. 
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De acordo com o presidente da Aciatu, Christian Kohler (vídeo em anexo), a parceria 

resultou em um salto no número de associados durante o ano de 2015, passando de 85 

para 130 novos sócios até o início de 2016, graças também às novas opções de crédito, 

políticas de incentivo à formalização e a oferta de novos produtos e serviços. 

O Sicredi oferece acesso ao crédito a juros reduzidos aos associados da Aciatu e, em 

contrapartida, a Prefeitura Municipal mobiliza s MEI’s e demais empresários para que 

se associem à Associação e segue apoiando-a nas promoções do comércio local por 

meio de recursos financeiros. 

Também fez parte do acordo a Sociedade Garantidora de Crédito - Garantioeste, que dá 

garantia de 80% dos empréstimos realizados pelos microempreendedores individuais. 

Os dados repassados pelo Sicredi dão conta de que foi liberado para empresas de 

Tupãssi os seguintes valores: 

        Tipo de crédito:                                              Valores 

Crédito geral para micro e 

pequenas empresas 

R$ 16.831.306,00 (dezesseis 

milhões, oitocentos e trinta e um 

mil e trezentos e seis reais. 

Microcréditos para 

microempreendedores individuai 

R$ 1.300.000,00 (hum milhão e 

trezentos mil reais). 

  

O Banco do Brasil também realizou repasses de crédito em 2014 nos seguintes valores: 

  

     Tipo de crédito:                                           Valores: 

Crédito geral para micro e empresas de 

pequeno porte– especialmente para 

investimento e capital de giro para 

empresas do município. 

R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) 

100 microcréditos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) 

  

As ações fizeram diferença na cidade, pois fortaleceram a Aciatu, inserindo os MEI’s 

que antes estavam às margens desse processo, em uma entidade de representação  

Emissão da Declaração Anual do MEI Emitidas 435 declarações 
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referentes a 2014, todas entregues 

até o mês de fevereiro de 2015. 

Participação no Projeto Extensão 

Industrial Exportadora (PEIX), do 

Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior 

Três empresas acompanhadas 

visando a exportação. 

Realização de palestras e 

workshops 

Tema variados que incluem: 

Crédito e Cobrança, Ações que 

fazem a diferença; Workshop 

Alimentação; Lei Geral, seus 

benefícios e suas alterações; 

Inovar para obter alta 

performance; Workshop Compras 

Públicas para empresários e 

servidores; Workshop 

Autodesenvolvimento e Sinergia 

de Equipe; Inovação e Tecnologia 

Para Empresas, Como Ganhar 

Dinheiro em Tempo de Crise 

Participação na Feira da 

Confecção em julho de 2015. 

Foram realizados 85 atendimentos 

aos empresários, com entrega de 

materiais didáticos e de divulgação 

dos serviços da Sala do 

Empreendedor e do SEBRAE. 

Realização da 1ª Feira do 

Empreendedor em novembro de 

2015 

Participação de mais de 50 

empresas que expuseram seus 

produtos e serviços, com a geração 

de negócios durante o evento. 

Aumento de 415% no número de 

empresas formalizadas 

131 empresas (em 2009) para 670 

(em 2015) sendo que 472 são 

microempreendedores individuais 

(5,9% da população). 
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empresarial. Neste processo, os empreendedores puderam contar com diversos serviços 

e benefícios. Isso gerou um foco no associativismo, cooperativismo e na representação  

empresarial. 

Também o acesso a crédito barato e desburocratizado com mais facilidade e segurança, 

gerando benefícios por conta dos investimentos e maior poder de capital. 

Estrutura Administrativa para os Pequenos Negócios 
 

Em novembro de 2010 iniciou-se a capacitação para implantar a Sala do Empreendedor 

no Município de Tupãssi. 

Nos meses seguintes começou também o planejamento estratégico da Sala, com a 

realização do “Censo de Informalidade”. 

O órgão foi inaugurado ainda em 2011, no mês de junho, com o início de uma busca 

ativa de empreendedores informais. 

Contribuiu para melhoria dos índices relacionados à formalização e atendimento 

unificado a implantação da Sala do Empreendedor com um espaço adequado e 

acolhedor. O órgão conta com equipamentos de qualidade e equipe capacitada, 

realizando uma média de 10 a 15 atendimentos diários. 

A Sala do Empreendedor se tornou referência como estrutura de apoio aos pequenos 

negóciosno município onde são oferecidos serviços como: formalização, orientação, 

capacitação, auxílio na documentação para participação em processos licitatórios, 

consultorias em gestão e temas específicos, orientação para acesso ao crédito, geração e 

impressão de NFe, impressão de DASN, realização de DASN-SIMEI anual, alteração de 

atividade, transferência de domicílio, baixas e a partir de agora, emissão de alvará entre 

outros tantos serviços. 

A Sala do Empreendedor foi responsável por conquistas significativas e eventos 

importantes entre 2009 e 2015, dentre eles destacam-se:   

  

Aumento de 312% no número de 

microempreendedores individuais. 

de 151 (em 2011) para 472 (em 

2015). E também a alta de 106% 

no número de empresas optantes 

pelo Simples Nacional: de 288 (em 

2011) para 593 empresas (em 

2015). 
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Ação                                                                                            Descrição 

  

A Sala do Empreendedor também capacitou servidores que atuam dentro de um sistema 

integrado para abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas, simplificando 

procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. 

Integrando a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim), a Sala realiza a integração de todos os processos dos 

órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa das empresas, 

por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada via internet. 

Com a Redesim, os usuários podem obter informações e orientações pela internet ou de 

forma presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou inscrição, alteração e 

baixa de empresários e pessoas jurídicas. 

A Sala do Empreendedor atua em conjunto com outros órgãos da Prefeitura de Tupãssi, 

especialmente a Divisão de Tributação, Divisão de Compras e Assessoria Jurídica. Com 

acompanhamento do Comitê Gestor, os setores trabalham para desenvolver ações que 

visem a melhoria no atendimento aos empreendedores de modo geral.  

Agentes de Desenvolvimento Local - AD 
 

Após a implantação da Sala do Empreendedor a Prefeitura de Tupãssi iniciou a 

contratação de agentes de desenvolvimento para atuarem no órgão. Inicialmente a Sala 

contava com o trabalho de um agente de desenvolvimento – Válter Martins. 

Em 2011 mais uma agente foi contratada. E em 2014 o órgão já contava com o trabalho 

de mais três agentes, totalizando até o início de 2016 quatro agentes de desenvolvimento 

em atividade em Tupãssi: Martins, Sérgio Battisti, Karla Frolich e Gabriela Loureiro. 

Válter Martins também é chefe da Divisão de Indústria e Comércio. Os demais agentes 

são concursados pela Prefeitura no cargo de agente administrativo e foram nomeados 

por portarias específicas. 

O Agente de Desenvolvimento, Válter Martins, teve uma atuação importante em todo o 

período de implementação da Lei Geral no município, por sua atitude, pró-atividade e 

dedicação. 

Ganhou notoriedade estadual e até nacional no que diz respeito à atuação de um AD, 

pois sempre esteve ao lado do Prefeito municipal na condução do processo, tanto que, 
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em diversas oportunidades apresentou suas boas práticas em vários encontros. Entre os 

principais eventos que participou estão: 

23.08.11 Seminário Regional da Lei Geral – Cascavel-PR. 

27.11.12 Encontro Regional Sul de Agentes de Desenvolvimento – 

Curitiba. 

16.10.12 SIMBRACS  – Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para 

Comércio e Serviços – Brasília-DF/2012 

07.04.14 2º Congresso de Agentes de Crédito - Fomento Paraná. 

24.09.14 Participação do Agente Válter Martins no evento em Brasília 

Empreendedorismo e a Superação da Pobreza. 

13 a 16 de 

outubro de 2014 

Participação do Agente Válter Martins, em Foz do Iguaçu, Curso 

de Agente de Desenvolvimento Avançado. 

05.10.14 Palestra do Agente Válter Martins, em Boa Vista, Roraima, para 

agentes de desenvolvimento, prefeitos e comitês gestores do 

estado. 

06 e 07 de 

novembro de 

2014 

Participação dos Agentes Válter Martins e Karla Regina Pereira 

Frohlich, no Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento, 

em Curitiba. 

18, 19 e 20 de 

novembro de 

2014 

Participação do Agente Válter Martins no Encontro Nacional de 

Agentes de Desenvolvimento em Recife-Pernambuco. 

Participação na Maratona de Negócios Públicos. 

25, 26 e 27.11.14 Missão técnica do Agente Válter Martins a Gramado, Canela e 

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. 

02 e 03.07.15 Participação de dos agentes Karla Regina Pereira Frohlich e 

Válter Martins no 2º Encontro de Agentes de Desenvolvimento 

do Paraná, em Caiobá- SESC, município de Matinhos. 

30.09.15 Presença do Agente de Desenvolvimento Válter Martins, 

Encontro de Agentes de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. 

02 e 03.07.15 A Sala do Empreendedor recebeu os prêmios Válter Martins, 

Agente de Desenvolvimento, Destaque Regional Oeste, 2015, e 

Sala Destaque Regional Oeste. 
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Válter Martins foi o primeiro AD a publicar um artigo no Portal do Desenvolvimento, 

onde discorreu sobre algo que faz muito com outros agentes de todo o Brasil, “O Prazer 

de Compartilhar”. 

Por sua pró-atividade, resolveu dois problemas gigantescos de entrave burocrático, 

beneficiando todo o estado do Paraná, o primeiro foi a questão da não liberação de 

licença por parte da ANP para MEI do município para venda de GLP, pois, no estado do 

Paraná, todos os MEI’s são isentos de inscrição estadual, que por sua vez, é uma das 

exigências da ANP para conceder a licença para venda do gás, diante desse empasse, o 

agente, através de correspondências tentou acionar a receita estadual, SEBRAE/PR, 

Deputados Estaduais e Federais a própria ANP e não obteve êxito, imbuído da vontade 

de resolver de vez a questão, como última alternativa enviou ofício ao Ministro de 

Minas e Energia, Edison Lobão, discorrendo sobre o assunto e solicitando providências. 

Já quase que descrente da solução do caso, recebeu em mãos, uma comunicação oficial 

do ministério, assinada por Edison Lobão, afirmando que a partir daquela data a ANP 

não iria mais exigir inscrição estadual para MEI no estado Paraná, para liberar licença 

da ANP para venda de GLP, ou seja, a partir de uma demanda local, da atitude de um 

agente de desenvolvimento, resolveu-se o problema de todo um estado. 

Em outra situação, alguns MEI’s prestadores de serviço de Tupãssi estavam 

encontrando dificuldades junto ao NRE – Núcleo Regional de Educação de Assis 

Chateaubriand, para prestarem serviço para estabelecimento de ensino da rede estadual 

instalado no município, pois os responsáveis pelo setor financeiro do órgão não 

aceitavam a NF dos MEI’s, diante disso, o agente Valter se mobilizou, levando a 

questão a Secretaria de Estado da Educação que resolveu a questão de uma vez por 

todas, onde a partir de então, qualquer MEI em qualquer lugar do estado poderá prestar 

serviço para os estabelecimentos de ensino tranquilamente, tendo certeza e segurança de 

que suas NF’s serão devidamente aceitas e o pagamento garantido. 

O agente Válter também publica no Facebook todas as informações sobre licitações para 

pequenas empresas, fotos de fachadas para divulgação das pequenas empresas, além de 

divulgar eventos e palestras em geral em seu perfil na rede social. 

Os demais agentes também fazem um trabalho efetivo para convidar os empresários 

locais para participarem dos eventos promovidos pela Sala do Empreendedor, ligando 

para cada empresário para fazer o convite. 
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Essas são somente algumas boas práticas que refletem o quão atuante é o AD de 

Tupãssi, sem contar com o trabalho diário para implementação da Lei Geral no 

município, em conjunto com os três outros agentes, e principalmente no atendimento ao 

micro e pequenos empresários da cidade, tanto que, junto com a sala do empreendedor 

se tornou referência nos quatro cantos do município no que diz respeito aos pequenos 

negócios. 

Os agentes participam constantemente de capacitações e cursos de formação para 

melhorar ainda mais o atendimento aos empreendedores. Eles também fazem parte de 

uma Rede de Agentes de Desenvolvimento e possuem um plano de trabalho efetivo para 

desenvolver no município.  

Outras Iniciativas (que constem dos capítulos da Lei Geral) 
 

- Educação Empreendedora: Iniciada em 2011, a proposta desenvolvida pelo 

município de Tupãssi em parceria com o SEBRAE, implantou o Programa Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos, incluindo a disciplina de Educação Empreendedora 

na rede municipal de ensino. 

Tupãssi foi um dos oito municípios do Oeste do Paraná escolhidos pelo Sebrae, para 

sediar o projeto piloto de implantação da disciplina de Educação Empreendedora no 

ensino fundamental. 

Cerca de 60 professores foram capacitados para trabalhar a temática com 577 alunos, 

trabalho este que teve como fruto um livro sobre o Empreendedorismo, construído pelos 

próprios alunos da rede municipal e lançado para a comunidade. 

Em 2014 começaram os trabalhos em sala de aula – os conteúdos são ministrados 1 vez 

por semana – com aulas práticas e teóricas. Todo o material didático é oferecido à 

Secretaria de Educação pelo Sebrae, que também realiza as capacitações. Os temas 

trabalhados dentro da disciplina variam do primeiro ao quinto ano, entre eles estão: o 

mundo das ervas aromáticas, temperos naturais, oficina de brinquedos ecológicos, 

sabores e cores e locadora de produtos. 

O projeto continua até hoje e os resultados puderam ser acompanhados nos anos de 

2014 e 2015 pelos pais e comunidade escolar por meio das Feiras do Jovem 

Empreendedor, realizadas durante o ano em todas as escolas municipais, e que expõem 

todo o trabalho desenvolvido pelos estudantes dentro da disciplina. 
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O engajamento dos pais foi bastante grande, desde o auxílio na elaboração dos produtos 

dentro das temáticas, como também na montagem da feira que foi aberta à comunidade. 

Conforme depoimento de pais, professores e da diretora da Escola Carlos Drummond de 

Andrade, Edina Godoy, a Educação Empreendedora vem se tornando um importante 

instrumento de preparação para a vida profissional, com uma significativa mudança na 

mentalidade dos alunos. 

  

- Acesso a Justiça: Também com o intuito de avançar ainda mais na implementação da 

Lei Geral, a prefeitura municipal passou a oferecer em 2015 a orientação jurídica as 

MPE’s que necessitarem, através de advogada disponibilizada uma vez por semana para 

empreendedores que estejam com seus negócios envolvido em litígios e precisam de 

orientação para buscar a resolução da questão. 

Serviços de Informação e Assessoria em Gestão, Crédito e Tecnologia 

Com o advento da implantação da Sala do Empreendedor as MPE’s de Tupãssi 

começaram a receber um atendimento centralizado e sistematizado, onde a mesma 

acabou se tornando um canal de informação e orientação dos empreendedores do 

município. 

Em períodos de pico, a Sala chegou a registrar uma média de 23 atendimentos 

presenciais por dia. 

O órgão realiza ações sistemáticas de informação pelos meios de comunicação, 

principalmente o rádio, com grande destaque para as redes sociais, as quais são 

extremamente utilizadas para manter contato entre a sala e os empreendedores, 

disseminando informações de utilidade pública, divulgando capacitações, cursos, 

palestras e consultorias. 

A assessoria em gestão para os empreendedores locais tomou dimensões inimagináveis, 

conforme os trabalhos foram avançando até 2015, entre capacitações, palestras e 

oficinas voltadas a preparação dos empreendedores o grande destaque foi a parceria da 

sala com o SEBRAE no agendamento e mediação do atendimento do projeto Negócio a 

Negócio. 

Seguem abaixo os dados sobre as Oficinas SEI realizadas em Tupãssi: 
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          Data:                         Evento: 

01-07-2013 Oficina Sei Vender, consultor Valtemar Sartorelhi, com 31 

participantes, no Clube do Vovô. Semana do Empreendedor. 

04-07-2013 Oficina Sei Empreender, consultora Maria de Fátima Galdino, com 27 

participantes, no Clube do Vovô. 

08.08.13 Oficina Sei Comprar, em Tupãssi, 27 participantes. 

22.08.13 Oficina Sei Comprar, em Jotaesse, com 14 participantes. 

27.08.13 Oficina Sei Comprar, em Brasiliana, com 10 participantes. 

04.09.13 Oficina Sei Comprar, em Palmitolândia, com 8 participantes. 

12.09.13 Oficina Sei Planejar, Tupãssi, com 40 participantes. 

23.09.13 Oficina Sei Planejar, Jotaesse, com 48 participantes. 

26.09.13 Oficina Sei Vender, em Tupãssi, com 38 participantes. 

02.10.13 Oficina Sei Planejar, em Palmitolândia, com 16 participantes. 

21.10.13 Oficina Sei Comprar, em Tupãssi, com 16 participantes. 

28.10.13 Oficina Sei Planejar, em Tupãssi, com 36 participantes. 

04.11.13 Oficina Sei Vender, em Tupãssi, com 35 participantes. 

12.11.13 Oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, em Tupãssi, com 22 

participantes. 

20.11.13 Oficina Sei Planejar, em Tupãssi, com 14 participantes. 

27.11.13 Oficina Sei Vender, em Jotaesse, com 17 participantes. 

25.11.13 Oficina Sei Vender, em Tupãssi, com 29 participantes. 

02.12.13 Oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, em Tupãssi, com 18 

participantes 

19.12.13 Oficina Sei Unir Forças para Melhorar, com 29 participantes, 

Consultor Thiago Stock Paschoal. 

05.01.14 Oficina Sei Planejar, com 22 participantes, Consultora Mariza 

Schmitz de Oliveira. 

24.01.14 Oficina Sei Vender, com 15 participantes, Consultora Mariza Schmitz 

de Oliveira. 

17.01.14 Oficina Sei Comprar, na Câmara Municipal, para 

Microempreendedores individuais, das 19 às 22 horas, com o 

consultor Dario Júnior, com 22 participantes. 
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15.01.14 Oficina Sei Empreender, com 38 participantes. 

02.02.14 Oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, com a oficineira Mariza Schmitz 

de Oliveira, com 19 participantes. 

23.02.14 Oficina Como Unir forças para melhorar meus negócios, com 37 

participantes. 

06.03.14 Oficina Sei Unir Forças para Melhorar, consultor Thiago Stock 

Paschoal, com 22 participantes. 

20.03.14 Oficina Sei Crescer, Mariza Schmitz de Oliveira, com 38 

participantes. 

31.03.14 Oficina Sei Comprar, Mariza Schmitz de Oliveira, com 25 

participantes. 

10.09.14 Oficina Sei Empreender, 22 participantes, Mariza Schmitz de 

Oliveira. 

22.09.14 Oficina Sei Controlar meu Dinheiro, 27 participantes, Mariza Schmitz 

de Oliveira. 

2015 21 Oficinas Sei realizadas em Tupãssi. 

  

Com relação às Consultorias do Negócio a Negócio, entre 2010 e 2015 foram atendidas 

569 empresas, com 2.653 visitas. 

Segue a relação dos trabalhos realizados: 

  

         Data:                     Ação: 

2011 138 empresas atendidas pelo Projeto Negócio a Negócio do SEBRAE. 

07.03.12 Projeto Negócio a Negócio, atendimento a 8 empresários. 

20.03.12 Projeto Negócio a Negócio, atendimento a 8 empresários. 

21.03.12 Projeto Negócio a Negócio, atendimento a 8 empresários. 

03.04.12 Negócio a Negócio (Alexandre) – Atendimento a 9 empresários. 

19.04.12 Negócio a Negócio (Margarete) - Atendimento a 9 empresários. 

20.04.12 Negócio a Negócio (Margarete – Atendimento a 9 empresários. 

19.06.12 Negócio a Negócio- Consultoria a 9 empresários- 2ª etapa. 

20.06.12 Negócio a Negócio- Consultoria a 9 empresários- 2ª etapa. 

21.06.12 Negócio a Negócio - 2ª Fase. 
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26.06.12 Negócio a Negócio – 9 atendimentos - 2ª FASE - Consultor Norberto. 

12.07.12 Negócio a Negócio- 9 atendimentos- 2ª fase. 

11.07.13 Projeto Negócio a Negócio. Até 11-07-2013, 264 MEIS atendidos, com 

1.139 visitas; 69 MEs atendidas, com 309 visitas. Total: 333 empresas 

atendidas, com 1.448 visitas realizadas. 

16.07.13 Consultoria Negócio a Negócio- Fernando Corbari. 

17.07.13 Consultoria Negócio a Negócio- Fernando Corbari. 

31.07.13 Consultoria Negócio a Negócio- Johanne Meneguzzi. 

  

Segue também a relação de eventos, palestras, workshops e oficinas realizadas: 

  

 Data:                     Evento: 

28.01.2009 Palestra com os temas Motivação e Profissionalização nos Serviços 

Públicos e Liderança - Claudinei Alves do SEBRAE, na presença de 55 

representantes de instituições. 

17.12.2009 Palestra para orientação de empreendedores informais - Adir Sidnei 

Mattioni. 

13.08.2010 Palestra “Empreendedorismo e Inovação”. 

03.11.2010 Palestras sobre Motivação, Vendas e Atendimento - Amauri Crizariolli. 

11.2010 Palestra “Integração das Secretarias Municipais visando Implantação 

da Lei Geral- Paulo César Feyh. 

21.06.2011 Workshop “O poder das equipes que transformam”- Paulo César Feyh - 

ações pactuadas. 

30.06.2011 Palestra “Abri minha empresa, e agora?”- Nereu Vilmar Matielo. 

13.08.2011 Palestra “Empreendedorismo e Inovação”- Bernardete S. Martins. 

28 e 

30.11.2011 

Workshop Gestão de Finanças e Marketing- duas noites- Cláudio da 

Silva Carrasco. 

02.04.12 Workshop Gestão Básica em Finanças – 38 Participantes. 

16.04.12 Workshop Gestão Básica em Marketing – 40 Participantes. 

19.04.12 Palestra sobre o Sebraetec com o consultor Adir – 85 Participantes. 

21.06.12 Workshop Qualidade no atendimento para pequenas empresas - 

Instrutor Paulo Feyh. Participação de 63 pessoas. 
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24 e 25.06.12 Nova metodologia da Educação Empreendedora. Participação dos 

professores municipais. 

03.07.12 Workshop Licitação Públicas para empresários- Semana do 

Empreendedor - participação de 30 pessoas. 

05.07.12 Workshop de Crédito Banco do Brasil- Semana do Empreendedor. 

Presença do Gerente Local Fábio José de Andrade, atendente Célia e 

Felipe da Superintendência de Cascavel. Participação de 43 pessoas. 

12.07.12 Reunião do Comitê Gestor, 19 horas, Prefeitura Municipal. 

23.04.13 Treinamento “O poder das equipes que transformam”, consultora 

credenciada do SEBRAE Johanne Meneguzzi. 26 participantes. 

03.09.13 Palestra sobre Associativismo e Cooperativismo com Amauri 

Crozariolli. Parceria ACIATU e Sala do Empreendedor. 

31.03.14 Oficina Como planejar para minha empresa ganhar mais dinheiro, 32 

participantes. 

01.04.14 Oficina Como fazer minha empresa vender mais produtos e serviços, 

41 participantes. 

04.04.14 Oficina Como controlar o dinheiro da minha empresa, 36 participantes. 

10.04.14 Oficina Como controlar meu dinheiro e o dinheiro da minha empresa, 

com 30 participantes. 

22.05.14 Oficina “Como controlar meu dinheiro e o dinheiro da minha 

empresa”, no distrito de Jotaesse, com 26 participantes. Consultora 

Mariza Schimitz de Oliveira. 

23.04.14 Oficina “Como fazer minha empresa vender mais produtos e serviços”, 

em Jotaesse, com 20 participantes. Consultora Mariza Schimitz de 

Oliveira. 

29.05.14 Oficina “Como controlar meu dinheiro e o dinheiro de minha 

empresa”, em Brasiliana, com 15 participantes. Consultora Mariza. 

30.05.14 Oficina “Como controlar meu dinheiro e o dinheiro de minha 

empresa”, em Palmitolândia, com 20 participantes. Consultora Mariza. 

08.08.14 Oficina Sei Comprar, em Tupãssi, 27 participantes. 

07, 08 e 

09.10.14 

Workshop Alimentação, Sala do Empreendedor, Consultora Joice, 

SEBRAETEC, com 5 empresas e 26 participantes no dia 07, 21 
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participantes no dia 08, visita às 5 empresas no dia 09. 

10.02.15 Oficina Como tornar-se um grande empreendedor, com 29 

participantes, Consultora Mariza Schimtz de Oliveira. 

26.03..15 Participação de 20 professoras municipais no Fórum de Educação 

Empreendedora em Toledo, promovido pelo SEBRAE/PR. Objetivo: 

Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. 

14.04.15 Workshop Compras Públicas, de acordo com a nova Lei 147/2014, para 

servidores municipais, 8 horas às 11 horas e 30 minutos, na Câmara de 

Vereadores, com o consultor José Altair Schimmelfennig, 26 

participantes. 

15.04.15 Workshop Autodesenvolvimento e Sinergia de Equipe, para o Comitê 

Gestor, na Câmara de Vereadores, 19 às 21 horas, com a instrutora 

Adriane Inês de Sarro Aleixo, com 21 participantes. Participação do 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, funcionários de agências bancárias 

e Comitê Gestor. 

16.04.15 Palestra sobre Inovação e Tecnologia para Empresas, para empresários, 

no Centro Cultural, das 19 horas e 15 minutos às 20 horas e 45 

minutos, com o consultor André Ott, com 100 participantes. 

11.06.15 Oficina, Como Planejar para minha empresa ganhar mais dinheiro, com 

24 participantes. 

23.06.15 Oficina Como Unir forças para melhorar meus negócios, com 37 

participantes. 

24.06.15 Oficina Como tornar-se um grande empreendedor, consultora Mariza 

Schmitz de Oliveira, com 21 participantes. 

17.07.15 Oficina Como fazer minha empresa vender mais produtos e serviços, 

consultora Mariza Schmitz de Oliveira, com 19 participantes. 

07.08.15 Consultoria de Gestão e Marketing, consultor Cláudio Carrasco, 8 

atendimentos. 

15.09.15 Palestra “Na Medida-Tributação”, com o consultor José Altair 

Schimmelfennig, no Centro Cultural, com 68 participantes. 
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Pode-se observar que o município oferece inúmeras possibilidades para que os 

pequenos empresários possam se atualizar e ter informações de qualidade para a gestão 

de suas empresas. 

Iniciada em 2015 a Assessoria em Gestão e Marketing, desenvolvida pela Sala do 

Empreendedor em parceria com o Sebrae, já conta com 98 empresários atendidos. 

A Sala do Empreendedor presta uma importante assessoria para que os empreendedores 

possam realizar as declarações anuais (DAS-N). No início de cada ano os agentes 

entregam ao empresário o Relatório mensal de Receitas Brutas, para que no decorrer do 

ano ele possa fazer o acompanhamento e controle do faturamento da sua empresa, para 

que não ultrapasse os 60 mil reais anual. 

No final do ano os agentes também entregam o Relatório anual das Receitas Brutas, 

onde o empresário soma a planilha mensal dele e coloca o total referente ao ano 

decorrido, e entrega na sala do empreendedor no mês de janeiro. 

A maioria entrega dentro do prazo estabelecido, no entanto, aos que não entregam em 

janeiro, os agentes ligam para solicitar o preenchimento e vão até o empreendedor para 

buscar a declaração. Se for o caso, auxiliam no preenchimento de todos os dados e só 

solicitam a assinatura do empresário, entregando também o relatório mensal do próximo 

ano, os boletos de contribuição do INSS e o boleto do alvará emitido pela tributação. 

Dessa forma, a Sala do Empreendedor de Tupãssi, desde 2011, realiza 100% das 

declarações dos MEIs de Tupãssi até o mês de fevereiro. 

Considerações Finais 
 

Ter se tornado referência para Estados e Municípios é um dos maiores indicadores de 

que um trabalho gerou resultados satisfatórios. Tupãssi já repassou sua experiência para 

dezenas de Estados e Municípios, por meio de visitas técnicas e também palestras do 

Agente de Desenvolvimento.   

Ao todo a Sala do Empreendedor de Tupãssi recebeu missões técnicas de 24 estados, 

com consultores, analistas, diretores, agentes de desenvolvimento. Além de 

representantes de todas as regionais do Sebrae/Paraná. Foram mais de 25 municípios, 

com prefeitos, secretários, agentes de desenvolvimento. 

Entre as cidades que já visitaram a Sala do Empreendedor de Tupãssi estão: Cafelândia, 

Ubiratã, Ivaiporã, São João do Ivaí, Ponta Grossa, Prudentópolis, Londrina, Palmeira, 

Irati, Goioerê, Castro, Arapoti, Terra Roxa, Braganey, Cianorte, Umuarama, Pérola, 
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Icaraíma, Altônia, São Miguel do Iguaçu, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, Ponta 

Grossa, Guarapuava e Castro. O município recebeu também representantes de 

instituições financeiras e da sociedade civil organizada. 

Além do recebimento destas visitas, pela referência do trabalho realizado, o Agente de 

Desenvolvimento do município, Valter Martins, foi convidado a expor a boa prática no 

Encontro Regional Sul de Agentes de Desenvolvimento na cidade de Curitiba, assim 

como, no SIMBRACS 2012 – Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio 

e Serviços em Brasília/DF. 

De modo geral, quem reside em Tupãssi e em sua microrregião percebe claramente as 

mudanças realizadas com a implantação do projeto, principalmente os pequenos 

empreendedores que estão experimentando os bons ventos do desenvolvimento local 

sustentável, aumentando sua renda e sua qualidade de vida e transformando Tupãssi em 

um lugar cada vez melhor para se viver. 

Relato dos beneficiados 
 

Nome Telefone Função Relato 

Charles Rupolo (44) 35441265 

Microempresário na 

área de tecnologia da 

informação - Maqtel 

Tupãssi 

Decidi investir e montar um estabelecimento 

que fosse interessante para os nossos 

clientes. Obtive um crescimento grande em 

apenas um ano e devo muito a todo o auxílio 

que recebi da Sala do Empreendedor. Eu não 

sabia como lidar com questões financeiras e 

nem como atender o cliente. As oficinas e 

cursos ajudaram bastante. Neste ano mudei a 

loja física para o Centro de Tupãssi e hoje 

temos uma média de mais de um cliente por 

dia. Depois que abri a loja eu fui buscar a 

regularização e tive toda a orientação por 

meio da Sala sobre o que tinha que fazer e os 

benefícios da formalização. Acredito que 

essa assistência que tive desde o início foi o 

grande ponto de virada para fazer o negócio 

prosperar. 

André Santana (44) 98280852 

Personal Trainer e 

proprietário da 

Academia Impacto 

Desde que comprei a academia até agora, já 

gastei mais que o dobro em investimentos e 

não é fácil administrar isso tudo. Pra mim os 

cursos que a Sala do Empreendedor e Sebrae 

trouxeram fizeram total diferença na 

administração da minha empresa. Não é fácil 

cuidar da parte operacional e ao mesmo 

tempo administrar tudo. As ferramentas que 

foram colocadas à disposição me ajudaram a 

ter mais controle das finanças e a tomar um 

rumo melhor na área administrativa. 

Leandro Guerra (44) 98551506 

Microempreendedor 

Individual - 

Proprietário da 

Um dos auxílios que o Sebrae nos ofereceu 

foi o Sebraetec, com isso nós criamos um site 

para a nossa revista, um site que se nós 
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Revista Zoom Oeste 

e da War Serviços 

Gráficos 

tivéssemos feito de forma particular iríamos 

gastar de 3 a 4 mil reais e com o Sebraetec 

nosso custo foi zero. 

A gente sempre teve auxilio na parte de 

compras públicas, através da Sala do 

Empreendedor. Eles  fazem todo um trabalho 

pra nós. As grandes empresas tem quem faz 

todo o processo de documentação e parte 

jurídica – e a Sala organiza tudo isso pra 

gente. O Sebrae tem nos auxiliado com 

cursos e palestras sobre compras públicas e 

isso tem nos ajudado. 

A melhor ajuda que eu obtive foi o Plano de 

Negócios. Eu estava com dúvidas sobre um 

equipamento que eu gostaria de adquirir para 

a minha empresa e eu busquei a Sala do 

Empreendedor e eles indicaram o plano de 

negócios. Na verdade eu nem sabia o que eu 

deveria fazer ou passar para o consultor, mas 

bastou um tempo conversando que ele já 

abriu minha mente e me ajudou em diversas 

maneiras. E além dele me auxiliar na compra 

desse equipamento, me dizendo se seria 

viável ou não, ele também me passou uma 

relação sobre a minha empresa se estava 

sendo viável ou não. Foi aí que eu descobri 

que eu estava ganhando mais com a minha 

empresa do que eu imaginava. 

Vilson Ferrari (35) 441354 

Microempreendedor 

Individual - 

proprietário da 

Vilsinho Imagem e 

Som 

Como eu sou MEI essas palestras e encontros 

do Sebrae tem ajudado bastante, a partir do 

momento que estou participando da Sala do 

Empreendedor, essas palestras vem somar 

bastante para o desenvolvimento do trabalho, 

até por questões de material para estar 

utilizando na empresa – esses cursos e 

palestras ajudam bastante.  

Eu desenvolvi a minha fachada através do 

Sebraetec e como eu trabalho nessa área, a 

gente desenvolveu vários projetos e fachadas 

de outras empresas que participaram do 

Sebraetec.   

Ademar Battisti (44) 35441131 

Micro Empresário - 

Proprietário de uma 

empresa de adubos 

orgânicos 

Eu tenho uma Micro Empresa há bastante 

tempo, mais ou menos uns 15 anos de 

empresa já, e percebi que muitas coisas no 

meu negócio estavam desatualizadas. 

Aspectos de gestão e controle financeiro 

principalmente. Na Sala do Empreendedor 

tive a oportunidade de ter uma consultoria 

nessa área para melhorar alguns processos 

dentro da empresa e foi a primeira vez depois 

de muitos anos. Foram mudanças simples, 

principalmente na organização do dia-a-dia, 

mas que ajudaram bastante.  

Carlos Pereira Alves (44) 99426082 
Pequeno produtor 

rural 

Sobre a Agricultura de Precisão: A média 

que estava dando era de 135 – no máximo 

140 sacos de soja por alqueire. A terra era 

manchada e tinha local que nem produzida. E 

agora a produção está excelente. A produção 

deste ano foi para perto de 190 sacas por 
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alqueire.  

Eliane Lengert (44) 99807750 

Empresária 

proprietária de um 

Petshop 

Nós resolvemos investir e montar um lugar 

mais bacana para os clientes. Tivemos um 

crescimento grande em um ano, com o 

auxílio do Sebrae e da Sala do 

Empreendedor. Eu não sabia como lidar com 

questões financeiras, como atender o cliente. 

As oficinas e cursos que fiz ajudaram muito. 
 

Equipe Responsável pelo Projeto 
 

Nome Cargo Telefone E-mail 

Valter Martins 
Agente de 

Desenvolvimento I 
(44) 35441291 tupassivalter@hotmail.com 

Murilo Tomazi Battisti 
Assessor de 

Comunicação 
(44) 99164994 murilobattisti@gmail.com 

Karla Frolich 
Agente de 

Desenvolvimento II 
(44) 35441291 saladoempreendedortupassi@hotmail.com 

Sérgio Battisti 
Agente de 

Desenvolvimento II 
(44) 35441291 saladoempreendedortupassi@hotmail.com 

 

Anexos 
 

Título Descrição 
Foto do Prefeito Foto do Prefeito José Carlos Mariussi 

Evidência - Compras  Governamentais Aviso de Licitação Exclusiva para MPEs. 

Evidência - Compras  Governamentais 
Aviso de Licitação Exclusiva para MPEs - Departamento de 

Compras de Tupãssi. 

Evidência - Compras  Governamentais Processo licitatório de 2015 exclusivo para MPEs. 

Evidência - Compras  Governamentais Processo licitatório exclusivo para MPEs. 

Evidência - Compras  Governamentais Divulgação de Editais no Portal Tupãssi. 

Evidência - Compras  Governamentais Divulgação de edital pela Sala do Empreendedor. 

Evidência - Compras  Governamentais Relação de Fornecedores - EPP. 

Evidência - Compras  Governamentais Relação de Fornecedores - ME. 

Evidência - Compras  Governamentais Relação de Fornecedores 

Evidência - Compras  Governamentais Evidência de empenho e pagamento a Micro Empresa. 

Evidência - Compras  Governamentais Certificado de capacitação em Compras Governamentais. 

Evidência - Compras  Governamentais 
Lista de presença de capacitação de servidores sobre Compras 

Governamentais. 

Evidência - Compras  Governamentais 
Lista de presença de capacitação de servidores sobre Compras 

Governamentais - continuação. 

Evidência - Compras  Governamentais 
Reportagem sobre capacitação realizada em Tupãssi para 

servidores públicos. 

Evidência - Compras  Governamentais Certificado de participação de empresário em capacitação. 

Evidência - Compras  Governamentais Planilha de acompanhamento de licitações - 2015. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Portaria que nomeia o Agente de Desenvolvimento. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Certificados de participação em capacitações. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Certificado do Agente de Desenvolvimento. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Certificado de participação no ENAD. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Matéria sobre atuação do Agente de Desenvolvimento. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Evidência do Plano de Trabalho do AD. 

Evidência - Agente de Desenvolvimento  Plano de Trabalho do AD. 

Evidência - Associativismo e Cooperativismo 
Parceria Técnica para implantação do Negócio a Negócio - 

Sicredi. 

Evidência - Cooperativismo e Inovação Reportagem sobre o Inova Tupãssi. 

Evidência - Associativismo e Cooperativismo Termo de Cooperação Aciatu e Município. 

Evidência - Associativismo e Cooperativismo Evidência de parceria entre Sicoob, Aciatu, Sala do 
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Empreendedor e Garantioeste. 

Evidência - Associativismo e Cooperativismo 
Evidência do Termo de Cooperação para benefícios de Migração 

de MEI para ME.  

Evidência - Associativismo e Cooperativismo 
Termo de convênio entre Prefeitura e Associação Comercial 

(Aciatu). 

Evidência - Lei que Beneficia MPEs 
Lei complementar que criou benefícios para os pequenos 

negócios. 

Evidência - Acesso ao Crédito Evidência da implantação do Banco do Empreendedor. 

Evidência - Acesso ao Crédito Evidência implantação do Banco do Empreendedor. 

Evidência - Acesso ao Crédito 
Participação do AD no Congresso de Agentes de Crédito na 

Fomento Paraná. 

Evidência - Acesso ao Crédito Capacitação de Agente de Crédito. 

Evidência - Acesso ao Crédito Convênio entre Sicredi e Prefeitura. 

Evidência - Acesso ao Crédito Divulgação realizada pela Sala do Empreendedor. 

Evidência - Acesso ao Crédito E-mail sobre relatório de microcrédito. 

Evidência - Acesso ao Crédito Relatório de operações microcrédito em Tupãssi. 

Evidência - Educação Empreendedora Fotos e informações das capacitações dos professores. 

Evidência - Educação Empreendedora Publicação em órgão oficial do Termo de Cooperação. 

Evidência - Educação Empreendedora 
Reportagem especial sobre Educação Empreendedora em 

Tupãssi. 

Evidência - Educação Empreendedora Reportagem sobre a Educação Empreendedora em Tupãssi. 

Evidência - Educação Empreendedora 
Reportagem sobre o programa Jovens Empreendedores Primeiros 

Passos. 

Evidência - Educação Empreendedora Declaração da Secretaria de Educação. 

Evidência - Educação Empreendedora 
Declaração sobre número de profissionais envolvidos no projeto 

que envolve a Educação Empreendedora em Tupãssi. 

Evidência Inovação e Tec- Agricultura de 

Precisção 
Recursos investidos no Projeto. 

Evidência Inovação - Agricultura de Precisção 
Aplicação de despesas no programa Tupãssi Fazendo Agricultura 

de Precisão. 

Evidência Inovação - Agricultura de Precisção Termo de convênio do programa. 

Evidência - Inovação Reportagem sobre o Inova Tupãssi. 

Evidência - Inovação Projeto encaminhado para a Câmara - Inovação Tecnológica. 

Evidência - Inovação Projeto de Inovação aprovado em Tupãssi. 

Evidência - Inovação Evidência sobre projeto da Agricultura de Precisão. 

Evidência - Inovação 
Convite distribuído pela Sala do Empreendedor sobre o programa 

Inova Tupãssi - Sebraetec. 

Evidência - Inovação Reportagem sobre o programa Inova Tupãssi. 

Evidência - Inovação Reportagem sobre encerramento do programa Inova Tupãssi. 

Evidência - Inovação Lista de Presença lançamento Sebraetec. 

Evidência - Inovação 
Lista de presença lançamento do programa Inova Tupãssi  - 

Sebraetec. 

Evidência - Inovação  
Reportagem sobre resultados do programa de Agricultura de 

Precisão. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Criação da Nota Fiscal Eletrônica. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto de Criação da Sala do Empreendedor.  

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto que regulamenta alvará provisório de funcionamento 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto que regulamenta recolhimento de ISS. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização 
Regulamentação de benefícios para pequenos negócios no 

campo. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização 
Decreto que regulamenta benefícios relacionados a taxas de 

licença, entre outros. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização 

Lei que implantou regime jurídico tributário diferenciado, 

favorecido e simplificado concedido às microempresas e às 

empresas de pequeno porte. 

Evidência - Comitê Gestor Evidência da nomeação do Comitê Gestor. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Termo de utilização da RedeSim. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Evidência do Alvará Provisório - Online. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Evidência sobre áreas desprovidas. 
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Evidência - Fiscalização Orientadora Evidência sobre fiscalização orientadora. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização 
Autorização de funcionamento em área sem regularização 

fundiária.  

Evidência - Simplificação e Desburocratização Certificado de MEI atuando em residência. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto que autorizou funcionamento de MEI em residências. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto sobre fiscalização orientadora. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Consulta Prévia. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Regularização Fundiária. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Certificado residencial de MEI. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Capacitação de Servidores para a Redesim. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Matéria sobre implantação da Redesim em Tupãssi. 

Evidência - Feira do Empreendedor Realização da Feira do Empreendedor em Tupãssi. 

Evidência - Sala do Empreendedor Folder divulgação da Sala do Empreendedor. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Decreto sobre atividades de risco. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Lista de presença de mobilização para utilização da Redesim. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Documentos para abertura de MEI. 

Evidência - Cadastro de MEIS Cadastro de MEIS da Prefeitura. 

Evidência - Estatísticas Estatísticas sobre MEI em Tupãssi do Portal do Empreendedor. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Abertura de empresa de baixo risco em 24 horas. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Abertura de empresa de alto risco em menos de 30 dias. 

Evidência - Tributação Lei que incentiva implantação de indústrias no município. 

Evidência - Tributação Lei que trata de benefícios para MEI e ME. 

Evidência - Tributação Lei que trata de benefícios para migração de MEI para ME. 

Evidência - Tributação Matéria sobre aprovação da lei de migração de MEI para ME. 

Evidência - Tributação Termo de Cooperação. 

Evidência - Tributação Decreto sobre taxas de licença para MEI. 

Evidência - Simplificação e Desburocratização Dispensa do Habite-se. 

Evidência - Tributação MPEs beneficiadas com lei. 

Evidência - Acesso a Justiça Declaração de estagiária para orientação de empreendedores. 

Evidência - Acesso a Justiça Declaração de mediação. 

Links para Depoimentos Links para os depoimentos em vídeo. 

Entrevista - Prefeito Entrevista com o prefeito José Carlos Mariussi. 

Reportagem e depoimentos - Educação 

Empreendedora 

Áudio da reportagem especial veiculada pela Terra FM de 

Tupãssi sobre Educação Empreendedora com depoimentos.  

Links para Reportagens 
Links para reportagens diversas sobre empreendedorismo em 

Tupãssi. 

Vídeo Institucional 
Vídeo Institucional sobre o Município de Tupãssi com destaque 

para o empreendedorismo.  

 
 

Tupãssi/PR, 21 de Agosto de 2015  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


