
PESSOA JURÍDICA 

 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO 

PRESENCIAL OU ELETRÔNICO – VIA RÁPIDA EMPRESA  

 

Para realizar a solicitação de Licenciamento de Atividade Econômica, deverão ser observados os 

seguintes passos: 

1º PASSO   

1. Deverá ser solicitado o Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) através do endereço 

eletrônico do Via Rápida Empresa (www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx); 

2. Após a solicitação de licenciamento, o usuário deve aguardar o prazo de no máximo 2 (dois) dias 

úteis para emissão do parecer de viabilidade emitido pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, o 

qual deverá constar como favorável (zoneamento) para prosseguimento do licenciamento. 

2º PASSO  

BAIXO RISCO: Caso a atividade seja classificada como baixo risco para a Prefeitura e o parecer de 

viabilidade seja FAVORÁVEL, o usuário deve proceder com a impressão do Certificado de Licenciamento 

Integrado (CLI), o qual deverá ficar disposto em local de fácil visualização no interior do estabelecimento 

comercial. 

ALTO RISCO: Caso a atividade seja classificada como de alto risco para a Prefeitura, deverão ser 

tomados os seguintes passos: 

1.  Preencher o requerimento de licenciamento; 

2. Anexar os documentos necessários (relação de documentos disponível no requerimento de 

licenciamento); 

3. Comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social – Sala do Empreendedor para 

emissão da guia para pagamento das taxas municipais, a saber: 

Expediente R$ 11,42 (exercício 2014) 

Licenciamento R$ 64,61 (exercício 2014) 

Vistoria R$ 47,18 (exercício 2014) 

IMPORTANTE: 

1. Para realizar a solicitação de licenciamento através do sistema VRE, será requisitado o uso de 

Certificado Digital do representante legal ou contador cadastrado perante a Receita Federal ou o E-CPF 

dos sócios. 

 

http://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx


2.  O requerimento de licenciamento somente poderá ser assinado pelo(s) sócio(s) ou 

representante legal com procuração para este fim. 

3. Quando se tratar somente das seguintes alterações cadastrais– capital e sócios, não será 

preciso requerer o CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO (CLI), apenas atualização de 

dados da inscrição mobiliária perante a Secretaria de Finanças.  

4. Para atividades classificadas de baixo risco o procedimento de licenciamento é realizado 

integralmente online. 

5. Caso o parecer de viabilidade seja DESFAVORÁVEL, entrar em contato com a Secretaria de 

Planejamento e Urbanismo através do telefone 11. 4798-5082, para orientações. 

 

 

 

  

  

  

  

 


