
GUIA�DO�INVESTIDOR�

FRAIBURGO�-�SC
ANO�2015



1�‒�APRESENTANDO�FRAIBURGO
1.1�‒�Fraiburgo
1.2�‒�Tripé�do�Desenvolvimento
1.3�‒�Dados�Econômicos

2�‒�DIFERENCIAIS�DO�MUNICÍPIO

2.1��-�Educação
2.2�‒�Conselho�de�Desenvolvimento�de�Fraiburgo�‒�Desenfrai

3�‒�POTENCIALIDADES

3.1�‒�Agronegócios
3.2�‒�Turismo
3.3��‒�Cultura
3.4�‒�Indústria
3.5�‒�Comércio
3.6�‒�Serviços
3.7�‒�Perfil�Setorial�das�Empresas

4�‒�INCENTIVOS�ECONÔMICOS

Lei�de�Incentivo�Econômico

5�‒�DOCUMENTOS�PARA�SOLICITAÇÃO�INCENTIVO.�

6-ABERTURA�DE�EMPRESA

Documentos�necessários
Órgãos�necessários

7-DEMANDA�DE�MERCADO



Caro�investidor.

� As� informações� contidas� neste� guia,� visam� mostrar� o�
diferencial� de� Fraiburgo� para� receber� novos� investimentos,�
mostrando� um� ambiente� de� negócios� fortemente� relacionado� às�
ações� municipais,� para� criar� incentivos� e� ser� fomentador� de�
atividades�empreendedoras.

� Para� que� isto� seja� possível� foi� feito� uma� síntese� teórica� do�
conjunto�de� instrumentos�de� apoio� ao� investidor,� para�que�possa�
desenvolver�seu�ambiente�de�negócios.�O�guia�contém,�ainda,�outras�
informações� para� auxiliá-lo.� Esta� análise� contém� também�
informações�de�como�abrir�negócios�em�Fraiburgo�SC.�A�partir�da�
ideia�do�investidor,�até�a�implementação�do�negócio.

� Este�conjunto�de�informações�reunido�em�um�único�lugar�fará�
com� que� o� investidor� ganhe� tempo� em� pesquisa� de� mercado,�
quantidade� setorial,� análise� de� clientes� economicamente� ativos,�
número� de� empresas� existentes� por� bairros� e� principais� áreas� de�
demanda.

Venha�fazer�parte�do�desenvolvimento�de�Fraiburgo!



1�‒�APRESENTANDO�FRAIBURGO�

1.1�‒�Fraiburgo

� O� Brasil� vive� um� novo�momento� no� cenário� econômico,� o�
interior�está�mostrando�sua�força�na�geração�de�oportunidades�de�
trabalho�e�de�negócios.�Fraiburgo�esta�inserido�neste�novo�cenário,�
localizado� no� meio-oeste� de� Santa� Catarina,� centrado� entre� as�
principais�rodovias�que�ligam�o�país,�a�BR�116�e�a�BR�153,�ao�lado�das�
principais�rodovias�que�atravessam�o�estado�nos�quatro�extremos�BR�
282�e�BR�470.�A�produção�do�que�segue�para�o�MERCOSUL�ou�chega�
para�o�Brasil,�passam�por�estas�rodovias,�para�chegar�aos�principais�
portos�do�país.
� Fraiburgo� nasceu� a� partir� de� uma� ideia� empreendedora� e�
mantém�até�hoje�sua�vocação,�fortalecida�por�empresas�no�setor�de�
agronegócios,� de� papel� e� celulose,� cultural,� moveleiro,� e� têxtil,�
incluindo�o�Turismo�e�o�setor�metal�mecânico.�Estudos�sobre�a�criação�
de� uma� Incubadora� Tecnológica,� aliado� à� estrutura� de� formação�
acadêmica�e�profissionalizante�existentes�na�região,�a�capacidade�de�
c re sc imento , � to rna rão � o � mun i c íp io , � como � cen t ro � de�
desenvolvimento�regional�de�tecnologia�e�inovação,�preparando-se,�
assim,�para�ser�destaque�no�cenário�nacional.
� No�município�estão�instaladas�médias�empresas�no�ramo�de�
agronegócio� na� produção� de� frutas,� de� grãos� e� de� suinocultura,�
bovinocultura� de� corte� e� produção� de� gado� leiteiro.� Grande�
produtora� de� maçã� do� Brasil,� as� fontes� geradoras� de� recursos�
econômicos� de� Fraiburgo� são� provenientes,� principalmente,� do�
agronegócio,� do� comércio� e� da� indústria.� Além� de� uma� grande�
empresa�no�ramo�de�celulose�e�papel,�conta�também�com�empresas�
no� ramo� de� produção,� extração� e� beneficiamento� de� madeiras�
reflorestadas�e�algumas�empresas�no�ramo�metal�mecânico.�Ao�todo�
possui� 1.865� empresas� (maio,� 2016)� nos� mais� diversos� ramos� de�
atividade�comercial,�industrial�e�serviços.�



� Neste�primeiro�semestre�de�2016,�o�município�de�Fraiburgo�
conta�com�1.865�MPEs�ativas,�sendo�que�destas�46%�são�optantes�ME,�
34%�Optantes�do�Simples�Nacional,�18%�SMEI,�e�3%�EPP.�Enquadram-
se�no�Regime�de�Tributação�das�MPEs.

1.2�‒�O�Tripé�do�Desenvolvimento

� Com� o� propósito� de� consolidar� Fraiburgo� como� polo� de�
desenvolvimento� econômico� e� social,� o� município� oferece� incentivo� e�
apoio� à� atividade� empresarial� dos� setores� produtivos� da� indústria,� do�
agronegócio,�do�comércio�e�serviços.�Desenvolve�qualificação�profissional�
e�empresarial�nas�mais�diversas�áreas,�com�o�objetivo�de�gerar�emprego�e�
renda�à�população.



� O� município� de� Fraiburgo� está� pronto� para� receber� famílias� e�
investidores,�se�moderniza�e�se�aplica�para�capacitar�e� formar�cidadãos.�
Trouxe� escolas� profissionalizantes� e� incentiva� Universidades,� oferece�
espaços�naturais�de�lazer�e�infraestrutura�esportiva,�incentiva�investidores�
criando� Condomínio� e� Distritos� Industriais� Fomenta� o� projeto� para�
Incubadora�de�empresas,�para�que�tenham�espaço�até�se�tornarem�auto�
sustentável.
� Do�pequeno�ao�grande�empreendedor,�Fraiburgo�é�um�município�
incentivador,�fomentador�e�gerador�de�oportunidades.�Para�isto,�equaliza-
se� o� tripé� do� desenvolvimento� baseado� na� infraestrutura,� recursos�
humanos�e�acessibilidade�para� receber�o�Empreendedor�e�promover�o�
crescimento�sustentável�e�econômico�do�município.

Infraestrutura:�O�município�de�Fraiburgo�está�preparado�com�estrutura�de�
acesso,�rede�de�saneamento,�ruas�pavimentadas�e�adequação�para�acesso�
e�circulação,� rede�de�energia�elétrica�em�todo�município�e�de�acesso�à�
internet.�O�município�tem�ligação�aos�principais�portos�e�aeroportos�todo�
país,�através�de�rodovias�federais�e�estaduais.�Possui�ciclovias�favorecendo�o�
lazer� e� a�mobilidade� da� população.� Possui� o� terceiro�maior� centro� de�
eventos�de�Santa�Catarina�no�que�diz�respeito�à�capacidade�de�lotação.

Acessibilidade:�O�município�conta�com�significativo�número�de�vagas�de�
estacionamentos�destinadas� a�portadores�de�necessidades� especiais� ou�
com�mobilidade� reduzida� e� idosos,� acesso� a� calçadas� adaptadas� com�
garantia�de�inclusão.

Recursos� Humanos:� Possui� escolas� de� formação,� capacitação� e�
profissionalização�disponibilizadas�na�cidade�para� fomentar�e�atender�a�
necessidade�de�mão�de�obra�qualificada.�Dispõe�de�estrutura�de�lazer�e�
entretenimento�para�propiciar� o� prazer� de� estar� e�morar� na� cidade�de�
Fraiburgo.�O�plano�diretor�do�município�prevê�espaços�e�projetos�viáveis�
para� implantação�de�sistemas�de�moradias�para�atender�o�crescimento�
populacional�e�com�planejamento�em�habitação.



1.3�‒�Dados�Econômicos
Área�do�Município:�547.854�km²
PIB�‒�Renda�Per�capta:�R$�13.853
População:� 35.781� habitantes,� equivalente� a� 0,55%� da� população� do�
estado,�desses�mais�de�55%�são�mulheres
População�idosa:�3.056�((2016)
População�economicamente�ativa:�26.975�(2016)
Movimento�Econômico�Rural:�R$�161.773.813.92
Localização:�Meio�Oeste�de�Santa�Catarina
Distancia�da�capital�Florianópolis:�317�km
IDH:�0,779�Considerado�alto,�entre�0,7�e�0,799�
� Colocação�no�estado�no�IDH:�194°
Posição� Geográfica:� 27� graus,� 01� minuto� latitude� sul� e� 50� graus,� 55�
segundos�longitude�oeste�
Altitude�média:�1.048�metros
Clima:�Temperado
Temperatura�Média:�-5°C�no�inverno�a�35�º�no�verão.
Precipitação�média:�1500�a�1600�mm

•� Distância�rodoviária�de�municípios�próximos:

◦� Frei�Rogério:�20,1�km
◦� Monte�Carlo:�22,7�km
◦� Videira:�22,9�km
◦� Lebon�Régis:�24,6�km
◦� Caçador:�29,4�km
◦� Pinheiro�Preto:�30,6�km
◦� Iomerê:�32,2�km
◦� Brunópolis:�32,7�km
◦� Tangará:�33,4�km
◦� Ibiam:�35,9�km
◦� Arroio�Trinta:�42,4�km
◦� Curitibanos:�43,9�km



◦� Ibicaré:�44,5�km
◦� Ponte�Alta�do�Norte:�47,6�km
◦� Macieira:�48,9�km
◦� Treze�Tílias:�48,9�km
◦� Salto�Veloso:�50�km
◦� Campos�Novos:�71,9�km

2�‒�Diferenciais�do�Município:
� Neste� contexto� passamos� a� expor� ao� investidor� as� vantagens�
competitivas� de� mercado� para� seu� negócio� quando� instalado� em�
Fraiburgo.

2.1.�Educação
� Fraiburgo� conta� com� duas� universidades,� sendo� UNIARP� ‒�
Universidade�do�Alto�Vale�do�Rio�do�Peixe�e�UNOPAR�‒�Universidade�Norte�
do�Paraná,�uma�unidade�SENAI,�uma�unidade�do�IFC�‒�Instituto�Federal�
Catarinense,�escolas�de�idiomas�e�centros�profissionalizantes�de�qualidade,�
além�de�contar�com�uma�Câmara�Técnica�de�Capacitação�do�Desenfrai.�
� A�Câmara� Técnica�de�Capacitação,� tem�por�objetivo,�preparar�o�
cidadão� através� de� uma� formação� complementar� profissional,�
aprimorando� suas� habilidades� para� executar� funções� específicas� de�
demanda,� contribuindo� com� a� melhoria� do� ambiente� empreendedor,�
incorporando�conhecimento�teórico,�técnicos�e�operacionais�por�meio�de�
processos�de�treinamentos,�desenvolvidos�em�diversas�áreas�do�município.

2.2�-�Conselho�de�Desenvolvimento�de�Fraiburgo�‒�Desenfrai
� Fraiburgo� tem�o�Conselho� de�Desenvolvimento� que� tem� como�
missão,�impulsionar�o�desenvolvimento�sustentável�de�Fraiburgo,�por�meio�
de� análise,� avaliação� e� criação� de� oportunidades.� Este� conselho� é�
constituído�por�15�conselheiros�titulares�e�igual�número�de�suplentes.�Para�
dar�mais�garantia�de�desenvolvimento�ao�processo,�o�Desenfrai�possui�sete�
(7)� Câmaras� Técnicas,� sendo:� Agronegócio,� Investimentos,� Capacitação,�
Marketing,� Turismo,� Desburocratização� e� Condomínio� Industrial,� todas�



possuem�técnicos�com�habilidade�para�desenvolver�suas�ações�dentro�de�
suas�respectivas�áreas.�Dos�envolvidos,�o�Conselho�conta�com�participação�
de� instituições� públicas,� representantes� da� administração� pública�
municipal,�sociedade�civil�e�instituições�de�ensino.

3�‒�Potencialidades:
� O�município�de�Fraiburgo�é�destaque�no�Brasil�e�no�mundo�em�
produção�e�comercialização�de�maçã.�Esta�conquista�foi�possível�graças�ao�
pioneirismo�empreendedor�dos�fundadores�da�cidade�Renê�e�Arnoldo�Frey,�
ao�desbravarem�a�área,�com�implantação�de�madeireiras�e� indústria�de�
papel,� viram�no� relevo,�na� fertilidade�da� terra� e�na� intensidade�do� frio,�
similar�à�região�da�Alemanha�de�onde�migraram,�e�com�isso,�uma�grande�
oportunidade�de�produzir�maçãs.
� � Da� França� vieram� às� primeiras� mudas,� com� o� Engenheiro�
Agrônomo�Roger�Albert�Martini�Biau,�considerado�o�pai�da�maçã�no�Brasil.�
Há�mais�de�50�anos�o�Brasil�se�delicia�com�o�fruto�de�nossa�terra�e�Fraiburgo�
se�orgulha�de�ter�na�maçã�um�grande�gerador�de�postos�de�trabalho.

3.1�‒�Agronegócios:
� As�mudanças�climáticas�e�pela�escassez�de�mão�de�obra�escassa�
para� esta� atividade,� estão� reduzindo� as� áreas� de� plantio� da� maçã.� O�
município�de�Fraiburgo,�aumentou�sua�produção�de�cerais�e�olerícolas�e�já�
é�destaque�pela�diversificação�de�culturas.�Fraiburgo�desde�2013�realiza�
fortes�investimentos�em�organização,�treinamentos�e�projetos�com�a�apoio�
da� Secretaria� de� Agropecuária� e� Meio� Ambiente� e� Secretaria� de�
Desenvolvimento�Econômico�em�parceria�com:�Sindicatos�dos�Produtores,�
EPAGRI,�CIDASC,�Cooperativas�e� �empreendedores�rurais.�O�que�apontará�
Fraiburgo� como� celeiro� na� produção� de� leite� e� derivados,� legumes� e�
verduras,�frutas�de�clima�temperado,�bovinocultura�de�corte,�suinocultura,�
avicultura,� ovinocultura,� apicultura,� entre� outras� atividades� da� cadeia�
produtiva� do� agronegócio.� Fraiburgo� possui� através� do� Desenfrai� ‒�
Desenvolvimento�de�Fraiburgo�a�Câmara�Técnica�de�Agronegócios,�que�
visa� o� fortalecimento� do� setor, � garantindo� produtividade� e�



sustentabilidade,�trazendo�o�fortalecimento�da�renda�e�o�desenvolvimento�
das�propriedades.

3.2�‒Turismo
� Fraiburgo� é� reconhecida� internacionalmente� como� uma� cidade�
turística.�Possui�belas�paisagens�naturais,�frio,�e�o�sabor�da�maçã.�Um�dos�
principais� atrativos� turísticos� é� o� passeio� de� aventura� com� veículos�
adaptados� que� percorrem� a� Mata� Nativa� René� Frey.� Atraente� roteiro�
gastronômico�e�rede�hoteleira,�e�pontos�de�vendas�com�lembranças�da�
terra.�Fraiburgo�tem�Turismo�Rural�com�o�roteiro�Caminhos�do�Taquaruçu,�
uma�atividade�que�vem�contribuindo�com�o�desenvolvimento�econômico�
rural�no�município.

3.3�‒�Cultura
� A� diversidade� cultural� formada� pela� colonização� de� alemães,�
italianos,� franceses�e�pelos�caboclos�que�aqui�viviam�deu�origem�a�um�
município� ímpar� culturalmente.� É� conhecida� por� dois� eixos� culturais�
expressivos:�A�Guerra�do�Contestado�e�a�produção�da�maçã.�O�município�
de�Fraiburgo�possui�os�seguintes�equipamentos�culturais:�Casa�da�Cultura�
Lydia�Frey,�Museu�do�Jagunço�da�Cidade�Santa�do�Taquaruçu,�Centro�de�
Eventos,�Biblioteca�Pública,�Biblioteca�Itinerante�Livros�Viajantes,�Parque�da�
Maçã,�Centro�Cultural�Egon�Frey�e�Cine�Visa.�Realiza�eventos�culturais�de�
destaque�em�seu�calendário�como�Rodeios,�A�Festa�Junina,�A�Semana�de�
Música�do�Centro�Cultural�Egon�Frey,�o�Natal�do�Lago.

3.4�‒�Indústria
� O�ramo�metal�mecânico�é�pioneiro�na�região�com�a�maior�indústria�
de�máquinas.�Possui�apoio�do�município�aos�empreendedores�instalados,�
que�produzem� soluções� e�projetos�mecânicos� e� exportam�na� linha�de�
agroindústria,� celulose� e� papel,� plásticos� alimentos,� indústria� de�
classificador�eletrônico�e�embalagens,�atendendo�a�indústria�de�usinagens�
e�tornearias.
� Fraiburgo�é�referência�na�indústria�de�papel�e�celulose.�Na�indústria�



qualidade�de�vida�e�entretenimento.�Serviços�de�
bares,�restaurantes�e�hotelarias,�salões�de�beleza,�
suporte� à� internet,� telefonia� e� comunicação.� E,�
serviços�de�consultorias�especializadas�em�apoio�

administrativo� e� desenvolvimento� humano,� garantindo� a� capacidade�
profissional�e�empreendedora�no�município.

3.7�-�Perfil�Setorial�das�Empresas�e�Empregos
� �No�que�se�refere�ao�recorte�setorial�no�ano�(2016)�o�setor�terciário,�é�
o�mais�representativo�em�número�de�empresas,�enquanto�o�maior�gerador�
de�empregos�é�o�setor�primário.�Hoje�os�setores�estão�se�adaptando�a�
novas�tecnologias�e�inovando�para�aumentar�a�produtividade,�visando�o�
implemento�de�novas�atividades�a�serem�desenvolvidas�para�atender�às�
necessidades�do�município�e�acompanhar�a�evolução�do�mercado�interno�

madeireira� � �aproveita�a�fartura�dos�reflorestamentos�da�região�e�produz�
madeira�serrada�para�móveis,�embalagem�e�construção�civil.�O�setor�têxtil�
vem�ganhando�força�e�mostrando�grande�crescimento,�ganhando�espaço�
no�mercado�regional�e�aumentando�a�empregabilidade.

3.5�‒�Comércio
� Fraiburgo� possui� comércios� estruturados� e� diversificados�
acompanhando� as� inovações� tecnológicas.� Possui� franquias� de�marcas�
nacionais,� rede� de� farmácias� e� de� supermercados� que� garantem� o�
abastecimento� da� população.� Acesso� às� inovações� mercadológicas�
garantindo�a�permanência�dos�jovens�no�município�e�a�mão�de�obra�nos�
mais�diversos�setores.

3.6�‒�Serviços
� Fraiburgo� possui� um� hospital� de� média� complexidade,� UPA� ‒�
Unidade�de�Pronto�Atendimento,�postos�de�saúde�em�todos�os�bairros,�
garantindo� acessibilidade� e� serviços� de� apoio� a� toda� população.�
Infraestrutura�esportiva�e�academias�altamente�equipadas�prezando�pela�



brasileiro.�
� Estudos� realizados� através� da� Secretária� de� Desenvolvimento�
Econômico�e�do�Desenfrai�apontaram�oportunidades�de�negócios�a�serem�
exploradas�em�Fraiburgo.

4.�INCENTIVOS�ECONÔMICOS

4.1�Lei�de�Incentivo�Econômico�LEI�N°.�1848,�DE�01�DE�SETEMBRO�DE�2005.�
ESTABELECE�O�PROGRAMA�PERMANENTE�DE�CONCESSÃO�DE�ESTÍMULOS�
ECONÔMICOS�E�INCENTIVOS�FISCAIS�DO�MUNICÍPIO�DE�FRAIBURGO�E�DÁ�
OUTRAS�PROVIDÊNCIAS.
O� Prefeito� de� Fraiburgo,� Estado� de� Santa� Catarina,� no� uso� de� suas�
atribuições�legais;�

Faço�saber�que�a�Câmara�Municipal�aprovou�e�eu�sanciono�e�promulgo�a�
seguinte�Lei:
��
Art.� 1°� Fica� o� Chefe� do� Poder� Executivo� autorizado� a� conceder,� a�
requerimento� da� parte� interessada� e� mediante� análise� de� viabilidade�
econômica,�estímulos�econômicos�e�incentivos�fiscais�à�pessoa�jurídica�de�
direito� privado� ou� pessoa� física,� que� vier� a� se� estabelecer� e� /ou� iniciar�
atividades�no�Município.
§�1º.�Os�benefícios�do�“caput”�serão�concedidos�à�pessoa�jurídica�de�direito�
privado�ou�pessoa�física�já�estabelecida,�que�ampliar�de�forma�expressiva�
sua�capacidade�de�faturamento�e/ou�absorção�de�mão�de�obra�ou,�ainda,�
introduzir�novas�tecnologias�na�região,�prioritariamente�na�área�rural�do�
Município.
§�2º.�Não�terá�direito�aos�benefícios�desta�Lei�quem,�a�qualquer�tempo,�
fora� beneficiado� com� estímulos� econômicos� e/ou� incentivos� fiscais� do�
Município�e�não�atendeu�aos�propósitos�que�justificaram�a�concessão�dos�
mesmos.�

Art.�2°�Os�estímulos�e�incentivos�a�que�se�refere�o�artigo�anterior�poderão�



constituir-se,�isolada�ou�cumulativamente�de:
� I� ‒� execução,� no� todo�ou� em�parte,� dos� serviços� de� terraplanagem�e�
infraestrutura�necessários�à�implantação�ou�ampliação�pretendida;�
II�‒�destinação�de�áreas�de�terras�necessárias,�em�locais�adequados;�
III�‒�permuta�de�áreas�em�atendimento�à�solicitação�de�pessoa�jurídica�de�
direito�privado�ou�pessoa�física�que�explorar�atividade�industrial,�comercial,�
turística�ou�agropecuária,�já�existentes,�desde�que�enquadradas�nas�demais�
exigências�desta�Lei;�
IV� ‒� isenção� das� taxas� e� demais� emolumentos� incidentes� sobre� a�
construção�ou�ampliação�das�instalações;�
V�‒�(suprimido);�
VI�‒�cessão�gratuita�ou�onerosa�de�espaço�para�fins�industriais,�comerciais,�
turísticos�ou�agropecuários,�por�período�de�até�36�(trinta�e�seis)�meses,�em�
condomínios,�incubadoras�ou�em�unidades�individuais;�
VII�‒�elaboração�de�projeto�e/ou�serviços�de�consultoria;�

Maiores� informações� sobre� a� lei,� na� Secretaria� de� Desenvolvimento�
Econômico

5�-�Documentos�para�solicitação�de�incentivos

� O�pedido�deve�conter:

I�‒�propósito�do�empreendimento;�
II�‒�estudo�de�viabilidade�técnica�e�econômica;
III�‒�quadro�de�usos�e�fontes;�
IV�‒�cronograma�de�implantação;�
V�‒�certidões�negativas�de�impostos�municipais,�estaduais�e�federais;�
VI�‒�outras�informações�necessárias�à�avaliação



6.�ABERTURA�DE�EMPRESAS

1�‒�Consultoria�Comercial
Finalidade:�Aprovação�do�local�de�funcionamento�da�empresa�através�da�
verificação�da�legislação�em�relação�às�atividades�a�serem�desenvolvidas�
com�a�área�onde�a�empresa�será�instalada.
Órgão�responsável:�Secretaria�de�Desenvolvimento�Econômico�‒�Prefeitura�
Municipal�

2� -� Busca� de� nome� e� arquivamento� do� controle� do� Ato� Constitutivo�
(Contrato�Social,�Requerimento�de�Empresário�Individual,�Ata,�Estatuto)
Finalidade:�Aprovação�do�nome�empresarial�pretendido�e�arquivamento�
do�ato�constitutivo.
Órgãos� responsáveis:� Junta� Comercial� do� estado,� OAB� (para� pessoas�
jurídicas�com�atividades�de�advocacia)�e�Cartório�de�Registro�de�Pessoas�
Jurídicas.�

3�-�Solicitação�de�CNPJ�e�do�Alvará�de�Funcionamento�
Finalidade:� Incluir� a�empresa�no�Cadastro�Nacional�de�Pessoas� Jurídicas�
(CNPJ)�e�obter�o�licenciamento�para�o�desenvolvimento�das�atividades.

Órgãos�responsáveis:�Receita�Federal�e�Prefeitura�Municipal�

�‒�Solicitação�CNPJ:
•��Inscrição�no�CNPJ�diretamente�na�Receita�Federal;
•��Receita�Federal�disponibilizará�um�protocolo�para�consulta;
•� Receita� Federal� emitirá� confirmação� da� inscrição,� ou� seja,� o� DBE�
(Documento�Básico�de�Entrada)

�‒�Entrega�dos�seguintes�documentos�na�Prefeitura�Municipal:
•��Documento�Básico�de�Entrada�(DBE);
•��Contrato�Social�ou�Atos�Constitutivos�da�empresa;
•��Quadro�de�Sócios�ou�Administradores



Observação:�A�inscrição�no�CNPJ�gera�simultaneamente�matrícula�do�INSS�
(Instituto�Nacional�do�Seguro�Social)�ou�a�mesma�pode�ser�obtida�perante�a�
SRP�(Secretaria�de�Receita�Previdenciária).

4�‒�Inscrição�Estadual
� A� Inscrição�Estadual�é�obrigatória�para�empresas�dos� setores�do�
comércio,�indústria�e�serviços�de�transporte�intermunicipal�e�interestadual.�
Também�estão�incluídos�os�serviços�de�comunicação�e�energia.
Finalidade:� Obter� a� inscrição� no� ICMS� (Imposto� sobre� Circulação� de�
Mercadorias�e�Serviços).
� Órgão�responsável:�Receita�Estadual

5�‒��Matrícula�no�FGTS
Finalidade:�Cadastrar� a�empresa� junto�ao�FGTS� (Fundo�de�Garantia�por�
Tempo�de�Serviço).
Órgão�responsável:�Agências�da�Caixa�Econômica�Federal
Observação:� Dependendo� da� atividade� a� ser� desenvolvida� haverá�
necessidade,�ainda,�de�requerer�laudos�de�outros�órgãos,�tais�como:
•��Secretaria�de�Agropecuária�e�Meio�Ambiente;
•��Secretaria�de�Desenvolvimento�Econômico;
•�Secretaria�de�Administração�e�Planejamento;
•�Corpo�de�Bombeiros;
•��Vigilância�Sanitária;
•�Conselhos�de�classe�(CREA,�CRC,�CRA,�CAU,�CORE,�CRM,�OAB,�etc.)
É�muito�importante�consultar�a�legislação�que�diz�respeito�ao�seu�negócio�
para�verificar�quais�os�procedimentos�necessários�e�se�existe�algum�órgão�
público� que� exige� autorização� para� funcionamento,� para� conseguir� as�
licenças�necessárias�para�sua�atividade.

7�‒�Demanda�de�mercado
� Se�você�está�pensando�em�começar�a�empreender,�uma�sugestão�é�
avaliar�com�estratégia�os�segmentos�e�aptidões�de�negócios�no�município�
de� Fraiburgo.� Para� ter� acesso� às� necessidades� dos� fraiburguenses,� foi�



realizado�no�último�ano�(2015)�estudos�de�mercado,�baseado�em�ideias�de�
negócios�sugeridos�pelos�consumidores.�
� Os�investidores�poderão�ter�informações�sobre�o�perfil�econômico�
de�Fraiburgo�através�da�Secretária�de�Desenvolvimento�Econômico,�que�
possui�o�mapeamento�completo�das�atividades�indústrias,�comerciais�e�dos�
serviços�prestados�em�cada�bairro�do�município�incluindo�a�área�rural.�Para�
quem�está�iniciando�um�investimento�o�município�oferece�um�plano�de�
negócios�rápido�e�objetivo�para�concretizar�sua�ideia�mostrando�caminhos�
mais�direcionados�e�assertivos.


