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Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 88.067.780/0001-38 

UF: Rio  Grande do Sul 

Nome do município: Taquari 

Orçamento municipal: R$ 66.262.416,06 

Prefeitura: Prefeitura de Taquari /RS 

Endereço completo: Rua Osvaldo Aranha, 1790 Cx. postal 53 

Bairro: Centro 

CEP: 95860-000 

Telefone: (51) 3653-6200 

E-mail: luciano.mega@taquari.rs.gov.br 

Site: http://www.taquari.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Emanuel Hassen de Jesus  

Partido: PT 

Eleição ano base: 2016  

Quantidade de votos válidos: 8.816 

Percentual de votos válidos: 50,10% 

Telefone: (51) 3653-6200 

mailto:luciano.mega@taquari.rs.gov.br
http://www.taquari.rs.gov.br/


14539 atendimentos. 

 

 

Facilitando a vida do Empreendedor em Taquari 

Categoria: Políticas Públicas p/ Desenvolv. Pequenos Negócios 
 
1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☒ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☒ Agroecologia 

☒ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☒ Alojamento e alimentação 

☒ Arte, cultura, esporte e recreação 

☒ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☒ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☒ Atividades imobiliárias 

☒ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☒ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☒ Construção☒ Cooperativas e associações 

☒ Educação 

☒ Eletricidade e gás 

☒ Empreendimentos de economia solidária 

☒ Indústria de transformação 

☒ Indústria extrativa 

☒ Informação e comunicação 

☒ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☒ Outros setores 

☒ Saúde humana e serviços sociais 

☒ Serviços domésticos 

☒ Transporte, armazenagem e correios 

☒ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 

 

3) Recursos / Origens 



Criar melhores condições de atendimento e de receptividade aos empreendedores de Taquari-RS; 

Dotar o Poder Público Municipal de equipamentos, Leis e instâncias que atuem na melhora do 

ambiente empreendedor em Taquari-RS; Democratizar o debate e as decisões acerca do tema, 

escutando e agindo em conjunto com os Empreendedores locais. Diminuir o tempo de emissão de 

Alvarás de Localização em Taquari para, no máximo 3 dias uteis. 

Em um município que sofre com a falta de empregos melhorar o ambiente para os 

Empreendedores era um desejo da Administração Municipal, visto que o tema estava inclusive 

dentro do Programa de Governo apresentado a população, bem como no PPA e demais planos. A 

iniciativa de criar um atendimento voltado para Empreendedores em Taquari foi a mola 

propulsora de todos os movimentos realizados neste sentido. Assim, com o intuito de qualificar o 

atendimento àqueles que geram renda e empregos, bem como de buscar avanços e atualizações, 

foram nomeados 2 Agentes de Desenvolvimento para Taquari. A partir destas nomeações deram-

se todas as demais ações listadas neste projeto. 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro - R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Orçamento Municipal 117.400,00  117.400,00 100,00 
     

     

Total 117.400,00 0,00 117.400,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 
Natureza da Despesa Recurso 

Financeiro Prefeitura - 

R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura - 

R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros - 

R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros - 

R$ 

Total - R$ (%) 

Salário do Coordenador 

do Espaço do 

Empreendedor 

116.080,00    116.080,00 98,88 

Banner de Identificação 

do Espaço do 

Empreendedor 

150,00    150,00 0,13 

Diárias para Capaciatação 

de Agentes de 

Desenvolvimento e de 

Servidores ligados a Rede 

Simples 

1.170,00    1.170,00 1,00 

Total 117.400,00 0,00 0,00 0,00 117.400,00 100,00 
 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



A solução proposta foi a busca de um parceiro que tivesse o "Know Haw" em assessoria para em 

Políticas Públicas para Prefeitura nessa área, a fim de buscar atualização, tanto no que tange a 

prática das ações, bem com na formalidade das mesmas. O parceiro encontrado foi o SEBRAE, 

que em um primeiro momento atuou na nomeação e treinamento dos Agentes de 

Desenvolvimento, os primeiros da História do Município, ainda no ano de 2015. A partir daí 

estabeleceu-se a parceria Prefeitura - SEBRAE e com a ação dos Agentes de Desenvolvimento 

foram construídas, e implementadas as modificações visando melhorar a realidade de Taquari no 

que tange a relação Empreendedores com o Poder Público Municipal. As primeiras Ações foram 

de cunho organizacional, visando preparar o Município em sua estrutura interna para poder 

enfrentar o desafio de transformar o ambiente empreendedor. Já no mês de Dezembro começara 

a funcionar o Espaço do Empreendedor. No mesmo 2015 foi criada a Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas de Taquari. Durante este processo o fluxo para abertura de empresas em 

Taquari foi redefinido e simplificado, a ponto de que nos dias atuais o Alvará de Localização fica 

pronto em dois ou três dias uteis. Em 2016 ocorreu a adesão a Rede Simples, da Junta Comercial 

do Estado do Rio Grande do Sul, assim foi adotada a entrada única de documentos e passou-se a 

verificar a viabilidade da atividade no local antes mesmo do deferimento do CNPJ evitando 

transtornos futuros. 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto(cenário anterior) * 

 
O Município de Taquari não estava integrado a Rede SIMPLES. O tempo médio que um 

empreendedor necessitava para abrir uma empresa, somente nas questões envolvendo o 

Município, superava 25 dias uteis e em caso de necessidade de Alvará de Saúde e/ou 

Ambiental este prazo levava em média 60 dias uteis. Não existia o Alvará Provisório e para 

entrar com o pedido para Alvará de Localização o empreendedor necessitava que todos os 

demais Alvarás já estivessem deferidos e prontos antes do requerimento de Alvará de 

Localização. O Protocolo para Alvará de Localização era feito junto ao Protocolo Geral da 

Prefeitura, tornando o processo ainda mais lento. Não havia nenhum incentivo para ME; EPP e 

MEI no que tange as taxas Municipais, de expediente e de concessões de Alvarás, e estas 

pagavam os mesmo valores que empresas maiores. Cada setor envolvido no processo (Saúde, 

Meio Ambiente, Fiscalização Tributária) possuía entrada separada de Alvará, fazendo com que 

os empreendedores tivessem que entregar diversos documentos em cada um destes setores, 

sendo que em várias vezes eram os mesmos documentos que tinham que ser entregues em 

mais de um Setor. Assim era criado um emaranhado de documentos e ações que faziam o 

empreendedor "perambular" por vários locais da Prefeitura. Além disso não havia, de forma 

oficial e sistemática, interlocução entre o Governo Municipal e os Contadores e 

Empreendedores. Desta maneira a Prefeitura Municipal era vista mais como um entrave do 

que como uma parceira no desenvolvimento de Taquari. 
 
 

8) Solução proposta * 
 



O Alvará Provisório nasceu para agilizar os processos de empresas que não precisam de 

Alvarás de Saúde, Ambiental e Bombeiros no ato da abertura. Assim o empreendedor já 

pode emitir as Notas Fiscais Eletrônicas e já possui também o seu Alvará de Localização 

estando apto a participar de Licitações e Solicitar Certidões Negativas Municipais. O prazo do 

Alvará Provisório é de 180 dias para atividades consideradas de Baixo Risco e nos caso de 

Alto Risco é de 90 dias, podendo ser renovado por igual prazo. Também faz parte da solução 

da proposta outras atividades em que o Espaço do Empreendedor é protagonista, como 

projetos voltados a Educação Empreendedora e trabalhos em conjunto com o CDL de 

Taquari. Para dar voz e vez aos Empreendedores, Contadores e a comunidade em Geral e 

assim ter esses atores como parceiros no desenvolvimento do Município foi criado o 

Conselho Gestor Municipal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Empreendedores Individuais de Taquari - RS. 

 

 

 

 

 

9) A prefeitura implementou efetivamente políticas públicas com foco na promoção do 

desenvolvimento dos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.1) Como o tratamento diferenciado para os pequenos negócios é tratado no Plano de Governo 

Municipal? 

 
 

9.2) Descreva programas, benefícios e estímulos concedidos pela prefeitura para a formalização, 

desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. 

No Plano de Governo, 2017/2020 o tratamento diferenciado aparece no: Eixo Desenvolvimento 

Econômico e Social; Objetivo: "Organizar estrutura de apoio e fomento ao desenvolvimento 

das micro, pequenas e médias empresas de Taquari; Objetivo 4: Consolidar e dotar o Espaço do 

Empreendedor com maior estrutura; Objetivo 7: Incentivar a população para a aquisição de 

bens e serviços existentes no município; Objetivo 8: Criar condições atrativas e estimulantes 

para a regularização dos empreendedores informais. Eixo Emprego e Renda; Objetivo 1: 

Implantar Cursos de Empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE e entidades afins, 

possibilitando a abertura de novas micro e pequenas empresas; Objetivo 7: Implantar 

incubadora e/ou aceleradora para empreendimentos; Objetivo 9: Implementar projeto que 

estimule o Jovem Empreendedor. Eixo Educação; Objetivo 12: Ampliar os programas de 

empreendedorismo e educação financeira para todas as escolas. 



Local exclusivo para o atendimento ao Empreendedor; Alvará provisório de 180 dias para 

atividades de Baixo Risco; Alvará provisório de 90 dias, renovável por igual prazo, ´para 

atividades de Alto Risco; Isenção de taxas de expediente para MEI, ME e EPP; Desconto de 

20% no Alvará para ME e EPP; Gratuidade vitalícia de Alvará de Localização para MEI; 

Isenção, no primeiro ano fiscal, de pagamento de Alvará de Saúde para MEI; Reserva de 

30% em licitações para MEI, ME e EPP; MEI, ME e EPP tem o direito de dar o ultimo lance 

nas licitações, com diferença podendo ser de R$0,01 e para as demais empresas o lance 

deve ser 10% menor; Prazo maior para entrega de Negativas em Licitações e Compras para 

MEI, ME e EPP; Distribuição de Material Informativo; Educação Empreendedora nas 

Escolas; Projeto Crescer Taquari, em parceria com CDL e SEBRAE; Divulgação de cursos on 

line, do SEBRAE e de outras instituições, nas redes sociais da Prefeitura. 

 



Reserva de 30% em licitações para MEI, ME e EPP; MEI, ME e EPP tem o direito de dar o ultimo 

lance nas licitações, com diferença podendo ser de R$0,01 e para as demais empresas o lance 

deve ser 10% menor; Prazo maior para entrega de Negativas em Licitações e Compras para 

MEI, ME e EPP. 

Houve uma grande procura para a formalização das empresas, diminuindo consequentemente 

a informalidade no Município. Observa-se também muitos pedidos de informações no Espaço 

do Empreendedor principalmente em questões sobre Legalização; Alvarás; Nota Fiscal 

Eletrônica; Participação em Licitações e Compras; Cursos e Consultorias. Isso torna os 

Empreendedores de Taquari mais informados e atualizados para o mercado competitivo. 

Espaço do Empreendedor; Conselho Gestor Municipal das Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Taquari - RS. 

9.3) Os órgãos públicos adotam o tratamento diferenciado para os pequenos negócios, conforme 

estabelecido no Plano de Governo? Quais órgãos devem ser destacados na implementação das 

políticas para o desenvolvimento dos pequenos negócios? Por que? 
 

 

9.4) Quais foram os impactos e efeitos das políticas públicas municipais no ambiente, na 

competitividade e na sobrevivência dos pequenos negócios? 
 

 

10) A prefeitura disponibiliza estrutura específica para o atendimento aos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
10.1) Quais são as estruturas / recursos que a prefeitura disponibiliza exclusivamente para o 

atendimento aos pequenos negócios? 
 



- Atendimento preliminar do empreendimento, informações gerais; - Formalização do 

Microempreendedor Individual (MEI); - Atendimento ao MEI para cadastro e emissão de 

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI); - Emissão do alvará de 

localização e funcionamento do MEI; - Orientações gerais sobre direitos e deveres do MEI; - 

Encaminhamento do alvará sanitário, ambiental e de funcionamento; - Emissão de guias de 

recolhimento de tributos e taxas municipais, em especial para abertura, alteração e baixa 

de empresas; - Distribuição de material informativo; - Formalização empresarial; - 

Atendimento ao MEI no que tange a Declaração Anual Simplificada; - Oferta de 

microcrédito produtivo orientado; - Emissão de Certidões Negativas Federais, Estaduais e 

Municipais e do FGTS; - Emissão de Nota Fiscal de Venda(SEFAZ) e de Serviços; - Envio 

diário de documentos da REDE SIMPLES para a JUCERGS; - Divulgação em forma eletrônica 

e em papel, de cursos On Line do SEBRAE (empresarial e agricultura). 

O Nível de atendimento é intenso, tanto presencialmente quanto por e-mail ou telefone. 

Há cerca de 400 atendimentos presenciais, 300 por via telefônica e mais de 200 e-mails, 

em média, por mês. O Espaço do Empreendedor funciona desde Dezembro de 2015 e 

atende das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min de Segunda a Sexta. 

 

10.2) Como é o atendimento aos pequenos negócios nas estruturas/espaços específicos? Quais 

demandas podem ser solucionadas? Qual o tempo médio de solução? 
 

 

10.3) Como é o nível de utilização das estruturas de atendimento exclusivas pelos pequenos 

negócios? Há quanto tempo estas estruturas estão disponíveis? 
 



Capacitações ocorrem ao longo do ano, conforme oferta e demanda dos Servidores 

envolvidos. Há também a participação em cursos e palestras ON LINE, onde os servidores são 

informados pelo Espaço do Empreendedor, ou por instituições parceiras como o SEBRAE, 

sobre atividades relativas a sua área de atuação. 

11) Quais são os capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar Federal 

123/2006) que são tratados nas políticas públicas para desenvolvimento e competitividade dos 

pequenos negócios no município? 

 

☒ Capítulo III - Inscrição e baixa 

☒ Capítulo IV - Tributos e contribuições 

☒ Capítulo V - Acesso aos mercados 

☒ Capítulo VII - Fiscalização orientadora 

☒ Capítulo VIII - Associativismo 

☒ Capítulo IX - Estímulo ao crédito e capitalização 

☒ Capítulo X - Estímulo a inovação 

☒ Capítulo XI - Regras civis e empresariais 

☒ Capítulo XII - Acesso a justiça 

☒ Capítulo XIII - Apoio e Representação 

A prefeitura adota legislação mais benéfica para os pequenos negócios do que a Lei Complementar 

123/2006? Qual é o instrumento legal? Quais são os benefícios adicionais? 

Lei Municipal nº 3876 de 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 3.876, DE 27/10/2015 

INSTITUI A LEI GERAL MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, INSTITUI O ESPAÇO DO 

EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO DE TAQUARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Lei 

Municipal nº 3922 de 2016 - Concede isenção de Taxas de Vistoria Inicial e de 

Alvarás para MEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12) A prefeitura capacita os seus servidores sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sobre 

o atendimento e orientação aos pequenos negócios, sobre as políticas públicas municipais para o 

desenvolvimento dos pequenos negócios? Como é feita esta capacitação? Qual a periodicidade e 

a carga horária médias? 
 



Emissão do Alvará de localização em dois dias uteis, em média; Consolidação do Espaço do 

Empreendedor como ponto de referência para a abertura de empresas em Taquari; 

Participação da Comunidade ampliada através do Conselho Gestor Municipal das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Taquari - RS; 

Selo da Lei Geral Implementada; Selo de Prefeitura Empreendedora; Prêmio de 

Implantação de Políticas Públicas. 

O primeiro desafio encontrado foi o choque que o "novo" provocou entre os Servidores 

Municipais. Em uma cidade pequena, com pouca estrutura física para a realização do trabalho, 

aliado a cultura do "não vai dar certo" esta situação teve de ser enfrentada. No momento inicial 

a ponderação era a de que primeiro a Prefeitura deveria ter a estrutura considerada ideal, com 

computadores de ultima geração, com o Centro Administrativo concluído por exemplo, para 

somente depois fazer alterações consideráveis na maneira de trabalho e aí podendo implantar 

novos projetos. A maneira encontrada para a superação desta situação foi o diálogo e as 

capacitações. Os Servidores foram chamados a construir juntos o processo, participaram por 

exemplo do desenho do novo fluxo para a abertura de empresas em Taquari e todos os setores 

envolvidos foram chamados a participar. Desta forma cada setor colocou o que necessitava e 

assim a nova forma de trabalho foi construída coletivamente. Outra dificuldade encontrada 

aconteceu por parte de alguns Contadores do Município que não acreditando na capacidade do 

Poder Público Municipal de organizar o sistema, desconfiavam do trabalho e temiam que os 

documentos fossem extraviados e não chegassem a JUCERGS. Desta maneira, mesmo depois de 

implementada a REDE SIMPLES e o Espaço do Empreendedor, alguns ainda optavam por 

entregar os documentos por conta própria. A superação deste entrave se deu de duas maneiras. 

Primeiramente com a aproximação da Associação dos Contadores de Taquari e do Conselho da 

categoria, chamando-os a participar do Conselho Gestor Municipal das Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Taquari - RS e em um segundo 

momento provando na prática que estes podem confiar no serviço público municipal visto que 

jamais houve problema algum na tramitação de documentos entre a Prefeitura 

Municipal/Espaço do Empreendedor e a JUCERGS. Um desafio ocorreu quando o primeiro 

Coordenador do Espaço do Empreendedor, que era um CC (Cargo em Comissão), foi desligado 

do Governo Municipal. 

13) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

14) Principais etapas do projeto (cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Faze Estruturante - Leis e Capacitações Agosto de 2015 a 

Dezembro de 2016 

Faze de Efetivação - Implantação do Espaço do Empreendedor, do Conselho 

Gestor e ações de desenvolvimento 

Dezembro de 2016 a Juno 

de 2018 

Faze de Aperfeiçoamento - Planejamento de novas ações Janeiro de 2018 a Junho de 

2018 

 

15) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



SEBRAE; CDL; CRC; ASSCONTA (Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços 

Contábeis de Taquari). 

Esta pessoa tinha todo o domínio do processo tendo participado desde o início na 

implantação de todos os programas relativos ao tema e sendo inclusive Agente de 

Desenvolvimento. 

Com a saída desta pessoa houve um represamento de todo o trabalho, acarretando atrasos e 

problemas diversos. A resolução dessa questão se deu com a escolha de um Servidor 

Concursado para esta função, garantindo assim a continuidade do trabalho, bem como com 

o treinamento de mais pessoas a fim de cobrir férias e possíveis afastamentos deste 

servidor. Por fim uma outra questão foi a falta de conhecimento de alguns setores sobre 

como "tirar" as Leis do papel. Assim, por exemplo, o setor de Licitações passou a incluir os 

direitos conquistados pelos MEI, EPPs e MEs em Lei, na íntegra, depois de terem passado por 

capacitações, onde adquiriram o conhecimento técnico de como proceder aquilo que está 

escrito na Lei. 
 
 
 
 

16) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 



Este projeto trata-se, em realidade, mais de uma mudança de postura e de "visão" do município 

do que de investimentos em estruturas físicas e funcionais. Os Servidores e a estrutura utilizada 

já estavam na Prefeitura antes do projeto acontecer. Observa-se custo real, somente em diárias 

para treinamentos e capacitações e no Banner de identificação do Espaço do Empreendedor, 

mesmo o Salário do Coordenador do Espaço do Empreendedor, que consta no item dos custos 

deste projeto, seria pago de qualquer forma, haja visto que trata-se de um Servidor de Carreira. 

Assim sendo, a relação Custo/benefício deste projeto, é imensa, pois a alteração que ele trouxe 

aconteceu na postura do Poder Público em relação a seus processos internos e a seus 

contribuintes sem ter sido contratado nenhum servidor a mais e utilizando a estrutura de 

trabalho já existente. 

Para a continuidade da transformação da realidade do empreendedorismo em Taquari, 

facilitando cada vez mais a vida do Empreendedor, já estão em andamento dois projetos 

paralelos: * Educação Empreendedora nas Escolas (JEPP), em parceria com o SEBRAE; 

abrangendo estudantes do 1º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino; * Programa Crescer 

Taquari, em parceira com o CDL de Taquari e SEBRAE; programa realizado diretamente com 

os empreendedores do Município (ME e EPP). 

O projeto Facilitando a vida do Empreendedor em Taquari mudou a realidade da relação 

entre o Poder Público Municipal e os Empreendedores em Taquari, não apenas em Lei mas 

também na prática. Se antes os empreendedores tinha que "circular" com documentos por 

vários setores da Prefeitura Municipal, agora basta que se dirijam ao Espaço do 

Empreendedor e com a entrada única de documentos, quem circula são os papéis e não 

mais o Empreendedor. Assim a agilidade nos processos fez com que por exemplo para os 

Alvarás de Localização tivessem seus prazos diminuídos de aproximadamente 25 dias uteis 

para no máximo 3 dias uteis. Mais do que ganhos técnicos, este projeto tem o orgulho de ter 

realmente alterado a percepção sobre o papel da Prefeitura na indução do 

desenvolvimento, ou seja, antes a Prefeitura era vista apenas como a fiscalizadora dos 

Empreendedores. Uma visão que relegava ao Poder Público apenas o papel de quem só se 

importa em arrecadar taxas e impostos. Através de todas as alterações feitas em Lei, bem 

como o chamamento dos Empreendedores e dos Profissionais de Contabilidade para a 

construção em conjunto desta nova maneira de "ver" e "agir" em relação ao 

empreendedorismo agora faz com que a Prefeitura seja vista como uma parceira e que o 

Espaço do Empreendedor esteja consolidado. 

 

17) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

18) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

19) Comentários finais 
 



Jeferson Rodrigues Braga 

51-999072117 

 

20) Relato dos Beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

✖ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum 

 
 

20.5) Beneficiados 

Nome 

 
 
 

Telefone / email 



 
 

Função 

 
 

Relato 

 
 

 

21) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Luciano Farias Mega luciano.mega@taquari.rs.gov.br Agente de Desenvolvimento 

Felipe de Souza Pereira espaco.empreendedor@taquari.rs.gov.br Agente de Desenvolvimento 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Emanuel Hassen de Jesus 

18/07/2018 

Prestador de Serviço 

Registrei-me como MEI no Espaço do Empreendedor. Foi rápido e simples, abrir o 

meu CNPJ e já me imprimiram os boletos do DAS de graça. Já encaminhei o 

Alvará de Localização no mesmo momento e em 2 dias uteis já tinha o Alvará e a 

Nota Fiscal Eletrônica, sendo que já tinham me orientado de com fazer a senha 

para a nota e como usá-la. Mas como as vezes tenho dificuldade de emitir nota 

fiscal de serviço o Servidor Felipe faz para mim e as notas fiscais de vendas, que é 

no SEFAZ-RS, ele faz também de forma gratuita. 

mailto:luciano.mega@taquari.rs.gov.br
mailto:espaco.empreendedor@taquari.rs.gov.br

