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CARTA DE SERVIÇOS PARA PESSOA JURÍDICA

Atendimento de Pessoa Jurídica

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ONLINE:

01. Nome do serviço:   NOTA FISCAL AVULSA  

(código 4437) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4437

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição: Emissão de Nota Fiscal.

Documentos: não é necessário, pois o preenchimento é online.

Formas de prestação do serviço: atendimento eletrônico ou presencial; mediante 
apresentação do documento de iden ficação e requerimento padrão (link abaixo) 
preenchido 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/10_01_2019_18.41.51.9f454847a55
232a937e061ed7da12d3b.pdf)

Etapas para realização do serviço:  através do site da Prefeitura, o contribuinte  preenche o
requerimento  padrão,  gerando  a  taxa  da  nota  e  o  imposto  sobre  o  serviço,  após  o
recolhimento e a devida baixa, o sistema está liberado para impressão da nota.

Previsão/prazo para realização do serviço: impressão pelo site, após baixa do pagamento
(de 24 à 72 horas) ou presencialmente com o comprovante de pagamento em mãos.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br); por telefone/whatsapp 0800.0000.844 opção 04 
e presencial na Casa do Empreendedor ou Balcão do MEI.

Prioridades  de atendimento: cumprindo  a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – Lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.



2

Previsão  de  tempo  de  espera  para  atendimento:  de  10  a  30  minutos  dependendo  da
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.

02. Nome do serviço: INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA -   NFPS-E  

(código 5080) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5080

Descrição do serviço: orientações sobre a adesão à nota fisal eletrônica e redefinição de 
senha para a mesma. Apenas para MEI (Microempreendedor Individual).

Documentos necessários para acessar o serviço: não há necessidade de apresentar 
documentos, apenas estar registrado no cadastro de contribuinte da Prefeitura com 
a vidade de prestação de serviço. 

Formas de prestação do serviço: auto-atendimento através do site 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/); atendimento presencial na Casa do Empreendedor e Balcão 
do MEI; atendimento eletrônico (contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br) ou 
telefone/whatsapp 0800.0000. 844 opção 04.

Etapas  para  realização  do  serviço: verificar  se  o  contribuinte  recebeu  login  e  senha  de
acesso para emi r Nota Eletrônica, caso não tenha recebido e.mail com essas informações,
o  atendente  orienta  o  contribuinte  a  redefinir  sua  senha  através  do  site  da  Prefeitura
(h p://nfps-e.pmf.sc.gov.br/frontend#!/login).

Previsão/prazo para realização do serviço: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.

Quem pode u lizar os serviços: os microempreendedores individuais.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
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na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: Ouvidoria pelo site da prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.

03. Nome do serviço:   ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE   
PESSOA JURÍDICA 

(código 5209) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5209

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: alteração de dados cadastrais, como endereço, nome/razão social, 
a vidades de pessoas jurídicas inscritas no Município de Florianópolis. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Para Pessoa Jurídica Estabelecida:

1. Requerimento, conforme modelo disponível no site (anexo 1), assinado pelo 
representante legal ou procurador;

1.1. Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:
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(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
1.RG e CPF do representante legal;
2.Comprovante CNPJ;
3.Alteração ou alterações do Contrato Social Consolidadas, Ata, Estatuto ou outro 
documento de Cons tuição, cer ficado pelo órgão oficial de registro;
4.Carnê de IPTU da Empresa (quando for imóvel alugado apresentar contrato de locação ou 
declaração do proprietário);
5.Consulta de Viabilidade para Instalação (em caso de empresa prestadora de serviço e 
comércio);
6.Vistoria do Corpo de Bombeiro para Funcionamento.

Pessoa Jurídica Não Estabelecida:
Requerimento, conforme modelo disponível abaixo (anexo 1), assinado pelo representante 
legal ou procurador;
1.1.Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:
(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
1.RG e CPF do representante legal;
2.Comprovante CNPJ;
3.Alterações do Contrato Social Consolidadas, Ata, Estatuto ou outro documento de 
Cons tuição, cer ficado pelo órgão oficial de registro;

Formas de prestação do serviço: auto-atendimento através do site 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/); atendimento presencial na Casa do Empreendedor e Balcão 
do MEI.

Etapas  para  realização  do  serviço:  este  serviço  gera  um  protocolo  de  atendimento
(processo) e uma taxa de expediente, após compensação bancária o sistema encaminhará
automa camente  o  processo  para  análise  do  setor  de  Gerência  de  Cadastro  ou
Departamento de Cadastro e Emissão de Alvará, dependendo das a vidades da empresa.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.
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Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento pelo site 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: consulta no site 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta) com o número do 
protocolo do processo e CNPJ, ou pelos canais de acesso.

04. Nome do serviço: SEGUNDA VIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

(código 5074) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5074

Secretaria Municipal da Fazenda

Descrição do serviço: referente à emissão de segunda via de Alvarás de Funcionamento para
estabelecimentos com a vidades comerciais, autônomos e prestação de serviços. 

Documentos necessários para acessar o serviço: CMC (Cadastro Mobiliário do Contribuinte) 
e CNPJ.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente ou por intermédio de terceiros, 
portando CPF ou CNPJ.
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Etapas para realização do serviço: o solicitante efetuará a emissão da taxa, via portal da PMF
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/); entre 24 e 48 horas após o pagamento da taxa, no mesmo 
endereço de acesso, a segunda via do alvará estará disponível. 

Previsão/prazo para realização do serviço: entre 24 e 48 horas após o pagamento da taxa, 
no mesmo endereço de acesso, a segunda via do alvará estará disponível. 

Quem pode u lizar os serviços: pessoas jurídicas ou contadores responsáveis pela empresa. 

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 opção 04 e 
presencial na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.

05. Nome do Serviço: SEGUNDA VIA DE DAM –   DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO   
MUNICIPAL 

(código 3688) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=3688

Secretaria Municipal da Fazenda 
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Descrição do serviço: emissão de Segunda Via de Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM) para pagamento de tributos. 

Documentos necessários para acessar o serviço: Número do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente portando CPF e RG, ou através de 
e.mail: contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br

Etapas para realização do serviço: impressão do documento. 

Previsão/prazo para realização do serviço: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: Ouvidoria pelo site da prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone 0800.000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: por ser um serviço online, desde que o 
contribuinte siga os trâmites corretos (documentação) a resolução é imediata.



8

06. Nome do serviço: CONSULTA DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO 

(código 4484) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4484

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Descrição do serviço: referente a informação sobre qual po de comércio é permi do 
(incluindo Empreendedor Individual). 

Documentos necessários para acessar o serviço: formulário específico preenchido (baixar no
site e imprimir) e CPF do requerente ou solicitante.

Formas de prestação do serviço: on-line ou pessoalmente, portando CPF e RG.

Etapas para realização do serviço: acessar o site h p://www.pmf.sc.gov.br/ e preencher o
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Análise, do Plano Diretor
SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa sica e jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
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contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

07. Nome do serviço: LICENÇA PUBLICIDADE – ANÚNCIO INDICATIVO 

 (código 5273) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5273

Superintendência de Serviços Públicos 

Descrição do serviço: anúncio Indica vo para placas até 4 m² em estabelecimentos com 
testada acima de 10 m lineares que não estejam em zoneamento de área de preservação.

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Formulário preenchido - Licença Publicidade (baixar no site e imprimir);

Alvará de localização;

Croqui de localização;

Dimensões da placa;

Fotos, imagem ou projeto da placa;

Nº do CPF ou CNPJ;

Croqui de localização lotado

Documentos para download (*baixar e preencher)

Anexo 1 - Formulário Licença Publicidade 

Formas de prestação do serviço: on-line ou pessoalmente, portando CPF e RG. 

Etapas para realização do serviço:  acessar o site h p://www.pmf.sc.gov.br/ e preencher o
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa
(entre  24  à  72  horas)  o  processo  será  encaminhado  para  o  Setor  de  Análise,  SUSP  -
Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.



10

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000. 844 opção 04.

08. Nome do serviço:   LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL  

(código 5263) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5263

Superintendência de Serviços Públicos 

Descrição do serviço: licença para Funcionamento em Horário Especial. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Alvará de localização;

Especificar o horário pretendido na súmula do processo;
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Cópia do CNPJ no caso de pessoa jurídica ou cópia de CPF em caso de pessoa sica.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar procuração. 

Etapas para realização do serviço: acessar o site h p://www.pmf.sc.gov.br/ e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Análise, SUSP - 
Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/); e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br); telefone/whatsapp 0800 000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do MEI.

Prioridades  de  atendimento:  cumprindo  a  lei  federal   (PL  5.102/2019)  que  altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.
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09. Nome do Serviço:   COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - (ISS/GIF/TAXAS em   
Geral) 

(código 4528) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4528

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: requerimento solicitando a compensação de Tributos Mobiliários (ISS/
GIF/Taxas em Geral) pago indevidamente pelo contribuinte (Ar go 88 da LC 007/97). 

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Original e cópia do comprovante de pagamento do débito;

Declaração de Homonímia;

Original e cópia de despacho administra vo ou sentença judicial transitada em julgado, 
determinando revisão ou cancelamento do crédito tributário original;

Original e cópia do CPF ou RG, ou CNPJ no caso de Pessoa Jurídica;

Declaração do Registro de imóvel informando que houve concre zação da transferência de
tularidade do imóvel;

O número da agência e da conta bancária (cópia do cabeçalho de extrato bancário, 
contendo nome e número da conta do contribuinte);

Demonstra vo de débito e pagamento;

Exposição de mo vos.

Importante: Os comprovantes de pagamentos originais serão anexados ao processo. 

Documentos para download (*baixar no site e imprimir)

Anexo 1 - Requerimento de CompensaÃ§Ã£o 

Anexo 2 - Requerimento de DeclaraÃ§Ã£o de HomonÃmia 

Anexo 3 - Requerimento de Instrumento de Mandato (ProcuraÃ§Ã£o) 

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG ou por 
intermédio de terceiros, através de documento cons tuído por Lei (Procuração), com firma 
reconhecida em cartório.

Etapas para realização do serviço:  acessar o site (h p://www.pmf.sc.gov.br/),  preencher o
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente; após o recolhimento e devida baixa



13

(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Tributação,  Secretaria
da Fazenda).

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800 0000 0844 opção 04 ou 
presencial na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

10. Nome do serviço: DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

(código 4530) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4530

Secretaria Municipal da Fazenda 
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Descrição do serviço: requerimento solicitando a res tuição de tributos pagos 
indevidamente pelo contribuinte, quando houver: 

1) Cobrança ou pagamento de tributo a maior que o devido;
2) Erro na iden ficação do sujeito passivo (contribuinte ou responsável);
3) Erro no cálculo do montante do tributo;
4) Erro na determinação da alíquota aplicável;
5) Erro na elaboração ou conferência de qualquer documento rela vo ao pagamento;
6) Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória;
7) Revisão no valor do crédito tributário;
8) Cancelamento de Projeto de Construção (far-se-á somente a res tuição do ISQN);
9) Alteração no projeto de construção com decréscimo de área;
10) Desistência na concre zação da transferência de tularidade do imóvel;
11) Duplicidade de pagamento e;
12) Isenção, anis a (Ar gos 93 a 99 da LC 007/97) e;
13) Remissão ou;
14) Outro mo vo que comporte a devolução. 

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Original e cópia do comprovante de pagamento do débito;

Declaração de Homonímia;

Original e cópia de despacho administra vo ou sentença judicial transitada em julgado, 
determinando revisão ou cancelamento do crédito tributário original;

Original e cópia do CPF ou RG, ou CNPJ no caso de Pessoa Jurídica;

Declaração do tomador do serviço informando que não houve a prestação de serviço;

Número do Projeto de Construção cancelado;

Alteração do projeto de construção com decréscimo de área;

Original e cópia da Cer dão de Isenção emi da pelo Secretário Municipal da Receita;

Original e cópia da Lei Municipal e do Decreto do Senhor Prefeito autorizando a Remissão 
do crédito tributário;

Número da agência e da conta bancária (cópia do cabeçalho de extrato bancário, contendo
nome e número da conta do contribuinte);

Demonstra vo de débito e pagamento;
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Exposição de mo vos.

Observação:

1 – Devem ter a mesma tularidade a conta bancária informada e o 
Contribuinte/Proprietário descrito no Processo Administra vo aberto para solicitação da 
devolução/res tuição;
2 – A devolução/res tuição solicitada somente será efetuada integralmente caso não 
existam débitos líquidos e certos, vencidos ou vincendos para o exercício em nome do 
contribuinte - Decreto 8072/2010;
3- Após a compensação de valores exis ndo crédito em favor do contribuinte far-se-á a 
devolução/res tuição desse valor ao contribuinte.

Documentos para download (*baixar no site e imprimir)
Anexo 1 - Requerimento DevoluÃ§Ã£o Res tuiÃ§Ã£o
Anexo 2 - Requerimento de DeclaraÃ§Ã£o de HomonÃmia
Anexo 3 - Requerimento de Instrumento de Mandato (ProcuraÃ§Ã£o)

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente (portando CPF e RG) ou por 
intermédio de terceiros, através de documento cons tuído por Lei (Procuração), com firma 
reconhecida em cartório.

Etapas para realização do serviço: acessar o site (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Tributação, Secretaria 
da Fazenda.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
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Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: Site da prefeitura 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

11. Nome do Serviço:   CANCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER   
NATUREZA - ISQN FIXO E PROPORCIONAL

(código 5211) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5211

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: referente à solicitação de cancelamento do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISQN, pago por alíquota fixa, lançado de forma proporcional em 
procedimento cadastral.

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Pessoa jurídica:

1.Requerimento, conforme modelo disponível abaixo (anexo 1), assinado pelo 
representante legal ou procurador;
1.1. Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:
(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
1.RG e CPF do representante legal;
2.Comprovante CNPJ;
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3.Úl ma alteração do Contrato Social Consolidada, Ata, Estatuto ou outro documento de 
Cons tuição, cer ficado pelo órgão oficial de registro;
4.Outros documentos que comprovem a situação fá ca.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar procuração. 

Etapas para realização do serviço:  acessar o (site h p://www.pmf.sc.gov.br/), preencher o
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Gerência de Cadastro,
Secretaria da Fazenda).

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento: cumprindo  a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
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Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

12. Nome do Serviço: REVISÃO DO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE DE 
RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -   ISQN  

(código 5213) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5213

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: referente à solicitação de revisão do enquadramento da modalidade
de recolhimento do ISQN para alíquota variável, alíquota fixa e anual ou optante do Simples
Nacional.

Documentos necessários para acessar o serviço:

1. Requerimento, conforme modelo disponível abaixo (anexo 1), assinado pelo 
representante legal ou procurador;
1.1. Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:

(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
2. RG e CPF do representante legal;
3. Comprovante CNPJ;
4. Úl ma alteração do Contrato Social Consolidada, Ata, Estatuto ou outro documento de 
Cons tuição, cer ficado pelo órgão oficial de registro;
5. Outros documentos que comprovem a situação fá ca.

Documentos para download (*baixar no site e imprimir)
Anexo 1 - REQUERIMENTO - REVISÃO DO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE DE 
RECOLHIMENTO DO ISQN.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG, em qualquer 
Unidade Pró-Cidadão. Se terceiro, apresentar Procuração.

Etapas para realização do serviço: acessar o site (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Tributação, Secretaria 
da Fazenda.
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Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000. 844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

13. Nome do Serviço: VINCULAÇÃO DO PREPOSTO CONTABILISTA OU NÃO CONTABILISTA 

(código 5605) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5605

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: referente ao processo de solicitação de Vinculação de Preposto para o 
cumprimento de obrigações tributárias acessórias perante o Município de Florianópolis: 
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1) Contabilista (profissional contador autônomo):

Domiciliado fora do Estado de SC: com registro secundário no CRC-SC;

Domiciliado no Estado de SC: com registro no CRC-SC.

2) Não contabilista(pessoa natural).
O requerente deverá anexar o Instrumento de Mandato no modelo disponibilizado, bem 
como toda a documentação necessária, conforme descrito nos requisitos abaixo.

Formas de prestação do serviço: online, no site clicar em  “ACESSAR ONLINE”; orientação 
para abertura do cadastro, nos processos abertos pelo portal, nos campos “requerente” e 
“solicitante”:

Requerente:  CPF  ou  CNPJ  do  dono  do  processo,  quem  está  querendo  algo  perante  a
Prefeitura.  Solicitante:  CPF  ou  CNPJ  de  quem  está  abrindo  o  processo  em  nome  do
Requerente. Obs.: Se o requerente mesmo que está cadastrando, não deve ter solicitante
(sistema não deixará colocar o mesmo CPF/CNPJ). 

Documentos necessários para acessar o serviço:
1.Instrumento de Mandato Preposto Contabilista (Anexo 1) ou Instrumento de Mandato 
Preposto 
2.Não Contabilista (Anexo 2);
3.Instrumento de Revogação de Poderes, se houver necessidade de exclusão de vínculo de 
preposto anteriormente vinculado (Anexo 3);
4.Úl ma alteração contratual consolidada, ato de posse ou estatuto ( ou documento 
similar);
5.RG e CPF do representante legal (responsável pela assinatura do Instrumento de 
Mandato).
Verificar se há necessidade de exclusão de vínculo de preposto ou contador
anterior, pois nesse caso será necessário anexar ao processo o Instrumento
de Revogação de Poderes do an go preposto/contador. 
O modelo de Instrumento de mandato preposto deve ser baixado nos anexos abaixo, 
preenchido e assinado digitalmente pelo responsável legal da empresa. Caso não possua 
cer ficação digital, deverá ser apresentado o documento impresso assinado e, 
posteriormente, digitalizado.

Documentos para Download (*baixar no site e imprimir)
Anexo 1 - Modelo de Instrumento de Mandato Preposto Contabilista 
Anexo 2 - Modelo de Instrumento de Mandato Preposto Não Contabilista 
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Anexo 3 -  Modelo de Instrumento de Revogar Poderes

Etapas para realização do serviço: acessar o site (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor Gerência de Cadastro, 
Secretaria da Fazenda.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.
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14. Nome do Serviço: CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO

(código 4336) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4336

Secretaria Municipal de Segurança Pública 

Descrição do serviço: referente à defesa administra va apresentada pelo contribuinte em 
prazo estabelecido em conformidade com o código de posturas municipal. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Cópia do auto de infração ou cópia do AR (no ficação dos Correios)

Exposição de Mo vos;

Foto do local.

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente ou por intermédio de terceiros, 
portando CPF e RG.

Etapas para realização do serviço:  acessar o site h p://www.pmf.sc.gov.br/ e preencher o
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa
(entre  24  à  72  horas)  o  processo  será  encaminhado  para  a  Secretaria  Municipal  de
Segurança Pública.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.
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Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), e-mail: 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do 0800.000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

15. Nome do Serviço:   INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO CADASTRO DE PRESTADORES DE   
SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (CPSQN) PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS- RTM

(código 5212) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5212

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: referente ao processo de inscrição no Cadastro de Prestadores de 
Serviço de Qualquer Natureza (CPSQN) de pessoas naturais ou jurídicas domiciliadas em 
Florianópolis, para fins fiscais.

Documentos necessários para acessar o serviço:

1.Requerimento, modelo disponível abaixo - anexo 3, assinado pelo representante legal ou 
procurador;

1.1.Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:
(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
1.RG e CPF do representante legal;
2.Comprovante CNPJ;
3.Contrato Social Consolidado com a úl ma alteração, Ata, Estatuto ou outro documento de 
Cons tuição, cer ficado pelo órgão oficial de registro;

Condomínios
1.Requerimento, conforme modelo anexo 5, assinado pelo síndico ou procurador;
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1.1 Sendo o pedido assinado pelo procurador, juntar os documentos listados abaixo:
(i) Procuração por instrumento público; ou
(ii) Procuração por instrumento par cular com firma reconhecida do outorgante; e
(iii) RG e CPF do procurador.
1.RG e CPF do síndico;
2.Comprovante CNPJ;
3.Ata de designação do síndico;
4.Estatuto e atas de alteração do estatuto do condomínio.

Canteiro de Obras
1. Formulário "Ficha Cadastral Pessoa Jurídica Solicitação de RTM" conforme modelo anexo 4 

(preenchido e assinado);
2. Contrato Social (original e cópia);
3. Requerimento de Empresário ou Estatuto e Atas;
4. CNPJ (original e cópia);
5. Inscrição Imobiliária (original e cópia).

Documentos para Download

Anexo 1 - Modelo de requerimento Inscrição RTM 

Anexo 2 - Modelo autodeclaração de escolaridade para profissionais autônomos

Anexo 3 - Modelo de requerimento Inscrição RTM para Canteiro de Obras
Anexo 4 - Modelo de requerimento Inscrição RTM para Condomínio

Anexo 5 - Explica vo RTM CMC CANTEIROS DE OBRAS

Formas de prestação do serviço: on-line ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar Procuração. 

Etapas para realização do serviço: acessar o site h p://www.pmf.sc.gov.br/ e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor Gerência de Cadastro, 
Secretaria da Fazenda.

Previsão/prazo para realização do serviço:  depende da complexidade da demanda 
solicitada e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.
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Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

16. Nome do Serviço: LICENÇA/RENOVAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM LOGRADOURO 
PÚBLICO 

(código 5260) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5260

Superintendência de Serviços Públicos

Descrição do serviço: Licença/Renovação de Mesas e Cadeiras em Logradouro Público. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Prancha padrão para apresentação do croqui de localização, disponível em 
h p://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/acoes-programas/mobiliario.html;
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Ficha para consulta de viabilidade para u lização comercial de faixa de areia, disponível em
h p://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/acoes-programas/mobiliario.html;
Especificação do período desejado para o uso das mesas e cadeiras (data de início e fim);

Cópia do CPF ou CNPJ;

Alvará de licença para localização e funcionamento do estabelecimento;

Alvará de mesas anterior (em caso de renovação).

Formas de prestação do serviço: On-line ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar Procuração. 

Etapas para realização do serviço: acessar o site da Prefeitura (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e
preencher o requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e 
devida baixa (entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para Secretaria Municipal 
de Segurança Pública.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento: cumprindo  a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
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(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

17. Nome do Serviço: LICENÇA/RENOVAÇÃO PARA COMÉRCIO AMBULANTE EM ÁREA 
PARTICULAR – INCLUSIVE TEMPORADA DE VERÃO

(código 5264) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5264

Superintendência de Serviços Públicos

Descrição do serviço: licença ou renovação de comércio ambulante em área par cular - 
(solicitação ou renovação) inclusive temporada de verão. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Exposição de Mo vos;

Cópia do comprovante de residência;

Cópia do úl mo alvará emi do (em caso de renovação)

Cópia do Atestado de Saúde para Manipulação de Alimentos

Contrato social e Cartão CNPJ (Pessoa Jurídica) ou cópia do CPF/RG (Pessoa Física);

Croqui de localização;

Foto do local e da fachada do local;

Foto do equipamento a ser u lizado, caso seja carrinho ou food truck;

Consulta de viabilidade para instalação aprovada 
(h p://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4484)
Formulário de solicitação específico (Informações para Cadastro de Comércio Ambulante 
em área par cular) completamente preenchido;

Título de propriedade, contrato de locação ou documento que habilite a u lização do local;

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar procuração. 
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Etapas para realização do serviço: acessar o site (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e preencher o 
requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e devida baixa 
(entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Análise, SUSP - 
Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoas jurídicas.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) e-mail: 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000 844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

18. Nome do Serviço: SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO 

(código 5259) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5259
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Superintendência de Serviços Públicos

Descrição do serviço: Solicitação de alvará de funcionamento condicionado. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Informações obrigatórias a serem preenchidas (Formulário):
Dados de iden ficação da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, nome do 
representante legal ou procurador, e-mail);

CNAEs da empresa;

Inscrição imobiliária do imóvel onde a empresa está instalada.

CMC (caso já possua cadastro na PMF)

Documentos obrigatórios a serem digitalizados e subme dos:

Contrato social auten cado pela JUCESC e úl ma alteração contratual (caso tenha sido 
promovido alguma alteração no contrato social);

Cartão CNPJ;

Consulta de viabilidade para instalação de empresa, fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, deferida para todos os CNAEs da empresa (conforme Lei Complementar 
678/2019) e exigências do parecer da consulta de viabilidade;

Atestado  de  adequação  de  a vidade  ao  zoneamento  em  que  o  imóvel  está  inserido
(assinado pelo Responsável técnico Engenheiro ou Arquiteto, conforme o modelo do 
Anexo 1) - A exigência de habite-se no parecer da viabilidade poderá ser subs tuída por
atestado de adequação, as outras exigências deverão ser cumpridas;
Termo  de  autodeclaração  e  de  responsabilidade  para  a  Emissão  de  Alvará  de
Funcionamento  Condicionado,  atestando  o  cumprimento  integral  das  normas  legais
relacionadas a Vigilância Sanitária, Habitabilidade, Acessibilidade, Segurança contra Incêndio
e Pânico, Estacionamento, e da necessidade de regularização da edificação, assinado pelo
Representante Legal da Empresa (conforme o modelo do Anexo 2);
Laudo Técnico de Vistoria assinado por Responsável Técnico credenciado pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), atestando que realizou pessoalmente vistoria na edificação, equipamentos e 
instalações prediais, elétricas e de gás, e incluindo informação de área construída u lizada 
pelo empreendimento e a área total da edificação;
ART ou RRT de Laudo Técnico de Vistoria, assinada por Responsável Técnico credenciado 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU);
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Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente ao
Alvará Condicionado.

Procuração com assinatura reconhecida firma em cartório.

 Documentos opcionais, solicitados na Cer dão de viabilidade ou indicados pelo 
Responsável técnico:
Estudo de impacto de vizinhança aprovado pelo IPUF (quando solicitado pela cer dão de
consulta de viabilidade, fornecida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis);

Estudo simplificado de impacto aprovado pelo IPUF (quando solicitado pela cer dão de
consulta de viabilidade, fornecida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis);

Licença Ambiental pela Floram (quando solicitado pela cer dão de consulta de viabilidade,
fornecida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis);

Documento comprobatório da segurança de edificação, nos casos de edificações sujeitas à
instalação de controle de segurança;

Cer ficado de Manutenção da Edificação, nos casos de edificações sujeitas à instalação de
controle de segurança.

Obs.:  No campo  Requerente  (nome da pessoa jurídica/profissional autônomo) somente é
permi da  a  inclusão de,  no máximo,  36  (trinta  e  seis)  caracteres.  Nesse  campo,  não  é
permi da a u lização de caracteres especiais, incluindo acentuação e pontuação;
-A documentação  integrante  do  processo,  quando  for  acima  de  10  páginas,  deverá  ser
entregue em arquivo digital (pendrive), em formato PDF, com tamanho máximo de 10MB.
Documentos para download (*baixar e imprimir)
Anexo  1  -  Atestado  de  adequação  de  a vidade  ao  zoneamento  em  que  o  imóvel  está
inserido
Anexo 2 - Termo de autodeclaração para emissão de Alvará Condicionado 

Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar Procuração. 

Etapas para realização do serviço: acessar o site da prefeitura (h p://www.pmf.sc.gov.br/) e
preencher o requerimento no sistema, emi r a taxa de expediente, após o recolhimento e 
devida baixa (entre 24 à 72 horas) o processo será encaminhado para o Setor de Análise, 
SUSP - Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.
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Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php) por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo:
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta),  presencial  na  Casa  do
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

19. Nome do Serviço: REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA ESTABELECIDO

(código 4392) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4392

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição do serviço: referente ao cadastramento obrigatório das Pessoas 
Físicas/Jurídica na PMF para a legalização da atuação profissional. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Pessoa Jurídica – Alvará defini vo:
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Ato de cons tuição da pessoa jurídica (contrato social, ata, requerimento de empresário, 
etc);

CNPJ;

CPF e RG do responsável pela abertura do processo (originais e cópias);

Consulta de Viabilidade para Instalação;

Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para Funcionamento (cópia e original);

Escritura, declaração de posse, contrato de compra e venda, de arrendamento, de locação 
ou de cessão de uso do imóvel, conforme o caso;

Procuração, caso não seja requerido pelo próprio representante legal;

Documento que faça prova da condição de representante legal, caso não especificado no 
ato de cons tuição.
Formas de prestação do serviço: online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar procuração. 

Etapas para realização do serviço: este serviço gera um protocolo de atendimento 
(processo) e uma taxa de expediente, após compensação bancária o sistema encaminhará 
automa camente o processo para análise do setor de Gerência de Cadastro ou 
Departamento de Cadastro e Emissão de Alvará, dependendo das a vidades da empresa.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), por e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.
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Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail: 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo:
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta),  presencial  na  Casa  do
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

20. Nome do Serviço: REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NÃO ESTABELECIDO

(código 4534) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4534

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição  do  serviço:  referente  ao  cadastramento  obrigatório  dos  Empreendedores
Individuais  e  profissionais  autônomos  não  estabelecidos,  na  PMF,  para  a  legalização da
atuação profissional. 

Documentos necessários para acessar o serviço:

Pessoa Jurídica – Alvará defini vo:

Ato de cons tuição da pessoa jurídica (contrato social, ata, requerimento de empresário, 
etc);

CNPJ;

CPF e RG do responsável pela abertura do processo (originais e cópias);

Consulta de Viabilidade para Instalação;

Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para Funcionamento (cópia e original);

Escritura, declaração de posse, contrato de compra e venda, de arrendamento, de locação 
ou de cessão de uso do imóvel, conforme o caso;

Procuração, caso não seja requerido pelo próprio representante legal;
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Documento que faça prova da condição de representante legal, caso não especificado no 
ato de cons tuição.

Formas de prestação do serviço: Online ou pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, 
apresentar procuração. 

Etapas para realização do serviço: este serviço gera um protocolo de atendimento 
(processo) e uma taxa de expediente, após compensação bancária o sistema encaminhará 
automa camente o processo para análise do setor de Gerência de Cadastro ou 
Departamento de Cadastro e Emissão de Alvará, dependendo das a vidades da empresa.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 e presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
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Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

SERVIÇOS PRESENCIAIS:

20. Nome do Serviço: LIBERAÇÃO DE LOGIN E SENHA PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Descrição do serviço: liberação de login e senha para adesão à nota fiscal eletrônica 
somente para o MEI.

Documentos necessários para acessar o serviço: documento de iden ficação, cartão CNPJ e 
Cer ficado do MEI.

Formas de prestação do serviço: presencial na Casa do Empreendedor ou Balcão do MEI.

Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site  
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) para 
atendimento presencial, o atendente abre um processo para liberação, gera login e senha, 
para o acesso à emissão da nota fiscal eletrônica.

Previsão/prazo para realização do serviço: desde que o contribuinte siga os trâmites 
corretos (documentação) a resolução é imediata.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades de atendimento: cumprindo a Lei Federal  (PL 5.102/2019) que altera a Lei 
10.048/2000 deixar expresso o direito de atendimento prioritário a acompanhantes de 
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência. 
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei 13.146/2015) se estende agora a outros grupos da população com 
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.
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Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

21. Nome do Serviço: CANCELAMENTO TLP (TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE)

(código 4335) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4335

Superintendência de Serviços Públicos 

Descrição do serviço: referente ao cancelamento de licença de publicidade ou licença para 
lançamento de TLP – estabelecimento comercial. 

Documentos necessários para acessar o serviço: exposição de mo vos por escrito; nº do CPF
ou CNPJ.

Formas de prestação do serviço: presencial, Casa do Empreendedor.

Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site  
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) para 
atendimento presencial, o atendente abre um processo para cancelamento e gera uma taxa 
de expediente, após pagamento e compensação no sistema, será encaminhado para o Setor 
de Análise da SUSP - Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.
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Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

22. Nome do Serviço: CANCELAMENTO TLFHE – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DE HORÁRIO ESPECIAL

(código 4334) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4334

Superintendência de Serviços Públicos 

Descrição do serviço: referente ao cancelamento da licença ou alvará de licença fora do 
horário normal de abertura ou fechamento do estabelecimento que permite trabalhar fora 
do horário normal. 

Documentos necessários para acessar o serviço: Exposição de mo vos por escrito; nº do CPF
ou CNPJ; informar o início da baixa.

Formas de prestação do serviço: presencial.

Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site  
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) para 
atendimento presencial, o atendente abre um processo para cancelamento e gera uma taxa 
de expediente, após pagamento e compensação no sistema, será encaminhado para o Setor 
de Análise da SUSP - Superintendência de Serviços Públicos.
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Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), por e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

23. Nome do Serviço: PROCESSO DE SOLICITAÇÃO

Descrição do serviço: u lizado em casos que não tem nomenclatura específica.

Documentos necessários para acessar o serviço: documento pessoal, cartão CNPJ, exposição
de mo vos (solicitação do pedido).

Formas de prestação do serviço: presencial.
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Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site da Prefeitura (h p://
agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) para atendimento 
presencial, o atendente abre um processo para cancelamento e gera uma taxa de 
expediente, após pagamento e compensação no sistema, será encaminhado para o Setor de 
Análise, conforme a demanda.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), por e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.



40

24. Nome do Serviço:   CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   
ELETRÔNICA (NFPS-E)

(código 5136) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=5136

Secretaria Municipal da Fazenda 

Descrição  do  serviço:  cancelamento  de  Nota  Fiscal  de  Prestação  de  Serviços  Eletrônica
(NFPS-e)  quando não for possível  realizá-lo por meio de opção constante do sistema de
geração e emissão de notas fiscais eletrônicas, disponibilizado pela Secretaria Municipal da
Fazenda (SMF). 

Documentos necessários para acessar o serviço: Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de 
Serviços (NFPS-e) emi da; e exposição de mo vos, sem prejuízo de outros documentos que 
possam ser exigidos posteriormente.

Formas de prestação do serviço: pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante 
apresentação de procuração. 

Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site  
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) para 
atendimento presencial, o atendente abre um processo para cancelamento e gera uma taxa 
de expediente, após pagamento e compensação no sistema, será encaminhado para o Setor 
de Tributação, na Secretaria da Fazenda.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800.0000.844 ou presencial 
na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.
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Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br )ou através do 0800.0000.844 opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo:
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta),  presencial  na  Casa  do
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

25. Nome do serviço:   BAIXA DE COMÉRCIO AMBULANTE  

Superintendência de Serviços Públicos 

(código 4325) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4325

Descrição do serviço: Referente à baixa do comércio. 

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Requerimento;

Croqui de localização;

Taxa (DAM);

Cópia do Alvará Sanitário.

Formas de prestação do serviço: pessoalmente ou por intermédio de terceiros, portando 
CPF e RG.

Etapas para realização do serviço: é feito agendamento através do site da prefeitura (h p://
agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento), para atendimento 
presencial, o atendente abre um processo para baixa, após pagamento e compensação no 
sistema, será encaminhado para SUSP - Superintendência de Serviços Públicos.

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoas jurídicas.
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Canais de acesso: “apenas para informações” no site da Prefeitura 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/), por e.mail (contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), 
telefone/whatsapp 0800.0000.844, ou presencial na Casa do Empreendedor através de 
agendamento (h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento). 

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis 
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.0000.844 
opção 04.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.

26. Nome do serviço:   CANCELAMENTO DA LICENÇA PARA HORÁRIO ESPECIAL À TLFHE   
(Taxa de licença para funcionamento em horário especial)

(código 4334) h ps://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=4334

Descrição do serviço: referente ao cancelamento da licença ou alvará de licença fora do
horário normal de abertura ou fechamento do estabelecimento que permite trabalhar fora
do horário normal. 

Documentos necessários para acessar o serviço: 

Exposição de mo vos por escrito;

Nº do CPF ou CNPJ;
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Informar o início da baixa.

Formas de prestação do serviço: pessoalmente, portando CPF e RG. Se terceiro, apresentar 
Procuração. 

Etapas para realização do serviço: agendamento para atendimento presencial na Casa do 
Empreendedor, pelo link: (h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?
mod=infotv.agendamento)

Previsão/prazo para realização do serviço: depende da complexidade da demanda solicitada
e da disponibilidade de análise do Setor, o tempo aproximado é de 30 dias.

Quem pode u lizar os serviços: pessoa jurídica.

Canais de acesso: site da Prefeitura (h ps://www.pmf.sc.gov.br/), por e.mail 
(contato.empreendedor@pmf.sdc.gov.br), telefone/whatsapp 0800 0000 0844 ou 
presencial na Casa do Empreendedor através de agendamento - 
(h p://agendamentoprocidadao.pmf.sc.gov.br/?mod=infotv.agendamento) e Balcão do 
MEI.

Prioridades  de atendimento:  cumprindo a  Lei  Federal   (PL  5.102/2019)  que altera  a  Lei
10.048/2000  deixar  expresso  o  direito  de  atendimento  prioritário  a  acompanhantes  de
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência.
Conforme a nova legislação – lei 14.364/2022 – a previsão que já está no Estatuto da Pessoa
com Deficiência  (Lei  13.146/2015)  se  estende agora a  outros  grupos da população com
prioridade nos serviços de atendimento ao público.

Previsão de tempo de espera para atendimento: de 10 a 30 minutos dependendo da 
complexidade da demanda solicitada.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço: ouvidoria pelo site da Prefeitura de Florianópolis  
(h ps://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria/index.php), por e-mail 
(contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/whatsapp 0800.000.844 
opção 4.

Formas de o usuário acompanhar sua demanda: site da Prefeitura em consultar processo: 
(h p://portalrastreabilidade.pmf.sc.gov.br/ptl-pmf-app/consulta), presencial na Casa do 
Empreendedor, por e-mail (contato.empreendedor@pmf.sc.gov.br) ou através do telefone/
whatsapp 0800.0000.844 opção 04.


