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“No dia 23 de maio de 2010, reunidos em Assembléia Geral do Sistema FAMPESC, 
as AMPEs – Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, 

aprovaram por unanimidade o Manifesto em Favor da Micro e da Pequena 
Empresa, documento que apresenta ações que devem balizar o atual e os 
próximos Governos para cumprir o texto constitucional que determina o 

TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 
contribuindo com o desenvolvimento econômico sustentável do país e com melhor 

distribuição de renda” 
 
1. Estrutura e Gestão Pública 

a. Criação do “Ministério da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte” 
b. Criação da “Secretaria Estadual da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte” 
c. Profissionalização da Gestão Pública “voltada à resultados” 
 

2. Incentivo da MPE 
a. Criação do Programa “Juro Zero” voltado para as MPEs  
b. Retorno da transferência integral do crédito de ICMS para todos os setores. 
c.  “Fundo de Aval” para projetos de Juro Zero para as MPEs 
d. Incentivo especial destinado às MPEs para auxílio a tragédias 
e. Incentivo para profissionalização da gestão da MPE, através de entidades 

locais com representatividade exclusiva da MPE. 
f. Na substituição tributária: 

i. Para as MPEs optantes do Simples, determinar que a margem do valor 
agregado (MVA) possibilite que o valor a recolher do ICMS não seja 
superior a alíquota que a empresa recolhe na Tabela do Simples 
Nacional 

ii. Para as empresas não optantes do SIMPLES, aumentar o prazo de 
recolhimento de tributos. 

 
3. Rediscussão do “Pacto Federativo”, com maior parte das receitas públicas 
destinados aos Estados e Municípios  

 
4. Reforma Política 

 
5. Reforma Tributária, com simplificação do processo de arrecadação e 
redução da carga tributária  

 
6. Revisão da legislação trabalhista com benefícios à MPEs, atendendo à 
dispositivo constitucional de tratamento diferenciado e favorecido. 
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7. Infra-estrutura Pública 
a. Duplicação das Rodovias BR 470, BR 280 e BR 101 Sul 
b. Construção, ampliação e reforma de Ferrovia da Integração (Vale do 

Itajaí-Argentina), Contorno Ferroviário do Norte Catarinense e Ferrovia de 
integração dos portos  

 
8. Acesso a Inovação 

a. Simplificar e facilitar os procedimentos administrativos 
b. Aplicação de 20% (vinte por cento) dos recursos destinados para o 

desenvolvimento da inovação nas MPEs (conforme artigo 65 da Lei 
complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006). 

c. Ampliação do programa “Juro Zero” voltado para as MPEs 
d. Criação do “Cheque Inovação”  

 
9. Implementação e ampliação da Lei Geral das microempresas e empresas 
de pequeno porte 

a. Na tabela do Simples Nacional, aumentar os limites de faturamento, sem 
aumentar as alíquotas: 

i. EIs para R$ 72.000,00 
ii. MEs para R$ 480.000,00 
iii. EPPs para R$ 4,8 milhões 

b. Criar mecanismo de avaliação anual dos limites de faturamento da tabela 
do Simples Nacional 

c. Ampliação da abrangência do Simples Nacional para todas as atividades  
d. Possibilitar a contratação de até dois funcionários pelo Empreendedor 

Individual 
 
10. Segurança pública 

a. Reforma da estrutura nacional de Segurança Pública 
 

Associações Filiadas à FAMPESC 
 

AMPE Araquari AMPE Criciúma 
AMPE Balneário Camboriú AMPE Indaial e Timbó 

AMPE Blumenau AMPE Itajaí 
AMPE Alto Vale do Contestado - Caçador APEVI – Vale do Itapocu – Jaraguá do Sul 

AMPECO – Capinzal e Ouro AJORPEME – Joinville 
AMPE Planalto Serrano – Lages AMPE São Francisco do Sul 

AMPE Metropolitana – Florianópolis AMPEVALE - São João Batista 
AMPE Rio do Sul – Alto Vale AMPE Tubarão 

AMPE Brusque AMPE Laguna 
AMPE Gaspar AMPEC - Campo Erê 

 


