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DesenvolverDesenvolver oo portalportal dodo empreendedorempreendedor parapara aberturaabertura dede
empresasempresas;;

MinimizarMinimizar oo tempotempo dede aberturaabertura dede umauma empresa,empresa, atravésatravés dede
umauma eficienteeficiente interoperabilidadeinteroperabilidade entreentre asas esferasesferas municipais,municipais,
estaduaisestaduais ee federaisfederais;;

PermitirPermitir aa consultaconsulta ee acompanhamentoacompanhamento dodo processoprocesso dede aberturaabertura
dada empresaempresa viavia onon--lineline;;



O que é preciso para abrir uma empresa na cidade de  O que é preciso para abrir uma empresa na cidade de  
Florianópolis?Florianópolis?



Plano de 
Negócios 
definido

Consulta de 
Viabilidade de 
instalação – end. 

comercial

Passos anteriores + Contrato Social+ CNPJ 

Preencher formulário solicitando Alvará de 

Funcionamento (presencial)

O processo é remetido para departamentos 
variados a depender do tipo de negócio. 

(previsão?)

Após deferimento ou 
indeferimento, o 

processo volta ao Pró-
Cidadão

Caso seja indeferido,  o  processo é 
encerrado. e  a qualquer momento o 

cidadão pode iniciar uma nova Consulta de 
Viabilidade.

Se  deferido, é gerado o DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal), que já contém 

a taxa do Alvará de Funcionamento

Após o pagamento do 
DAM, o funcionário 

confere o recibo e entrega o 
Alvará de Funcionamento

comercial

Online/presencial

Solicitar CNPJ 
(pedido online)

Inscrição 
Estadual (pedido 
online somente 
contadores REGIN)

Pedido de Vistoria 
Bombeiros

Alvará Sanitário 

(Saúde/Educação/Alimentação)

Alvará de Funcionamento

Pronto! Agora a 
empresa já pode 

funcionar!!!



Proposta Proposta 

�� Criação do Portal do EmpreendedorCriação do Portal do Empreendedor;;

�� Público alvoPúblico alvo : novos empreendedores (pessoa física: novos empreendedores (pessoa física ););�� Público alvoPúblico alvo : novos empreendedores (pessoa física: novos empreendedores (pessoa física ););

�� Segmento Segmento diversificadodiversificado

�� Exceto Sociedade Civil (soc. de médicos, contadores , Exceto Sociedade Civil (soc. de médicos, contadores , 
escritórios de advocacia).escritórios de advocacia).



Proposta Proposta 

Inscrição usuário
(pedido de novo 

Pronto! Agora a 
empresa já pode 

consulta de viabilidade cnpj

inscrição estadual bombeiro

Portal do empreendedor

(pedido de novo 
emprendimento) 

empresa já pode 
funcionar!!!

AO TRABALHO!

alvará de funcionamentoalvará sanitário

Guia DAM
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