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Ilustríssimo

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, a Ilustre presença de Vossa Excelência,
em atenção a Indicação nO 172/2019, de autoria do Nobre Vereador Ladenilson
José Pereira "Prof. Ladenilson" e Emilia Vieira Ramalho "Emilia Ramalho",
encaminhar as informações prestadas pela Secretaria de Receitas e Rendas,
por meio de cota do Secretário Senhor Gilberto de Mello Schavareto, conforme
cópia que acompanha o presente.
Sem mais para o momento,

renovo meu protesto de elevada

estima e apreço.
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Carapicuiba 25 de junho de 2019

A Secretaria Municipal de Governo

Em atenção ao Memorando nO462/SECGOV/2019 datado de
29/03/2019 recebido em 29/05/2019 pela CI 437/SEFAZ/2019 referente a indicação n?
172/2019 Vereadores Emilia Ramalho e Ladenilson José Pereira, referente a
informatização de processos de abertura de empresas no município.
O objetivo da indicação se justifica para propiciar maior
agilidade, tornando mais rápida a legalização , aumento de receita aos cofres públicos e
aumento do numero de contribuintes.
Inicialmente cumpre informar que o Municipio de Carapicuiba já
celebrou contrato com a Junta Comercial do Estado de São Paulo objetivando a Adesão
ao sistema Via Rápido Empresa - VRE e ao Sistema Integração de Licenciamento - SIL
desde maio de 2017 estando atualmente em pleno funcionamento proporcionando os
objetivos da indicação dos nobres vereadores acima expostos
O Via Rápida Empresa é um módulo estadual de licenciamento
que veio facilitar a vida do empresário. Ele integra o Cadastro Web e o Sistema Integrado
de Licenciamento (SIL) para coleta de dados para registro empresarial, consulta prévia de
viabilidade de localização e licenças para o exercício de atividades econômicas dentro do
Municipio de Carapicuiba

o

sistema Via Rápida Empresa é um programa que tem a
capacidade de reduzir significativamente a atual burocracia para a obtenção de licenças,
e abertura de empresas principalmente para as atividades consideradas de baixo risco,
como é o caso de grande parte das empresas do comércio varejista. O processo facilita a
vida dos empreendedores que querem se formalizar, impactando positivamente no
desenvolvimento local e na geração de emprego e renda.
O objetivo é desburocratizar a abertura, o encerramento e as
alterações das empresas, simplificando
os procedimentos
por via eletrônica,
diminuindo
assim os prazos e custos dos processos. O maior avanço é uma
integração entre os órgãos responsáveis pelo registro, inscrições, licenciamentos e
baixas das empresas.
O VRE vem contribuindo para o desenvolvimento da Cidade de
Carapicuiba , incentiva a criação de novas empresas, esta facilitando a vida do
empresário para as empresas cuja atividades consideradas de baixo risco, as empresas
podem ser abertas em até cinco dias
Ao entrar no sistema com o certificado digital, o empreendedor
escolhe a atividade empresarial na qual vai atuar e opta pelo município de Carapicuiba

onde a empresa estará sediada. para a obtenção da consulta prévia de viabilidade da
localização do negócio,dessa forma, o processo é realizado inteiramente pela internet,
resultando na emissão do certificado de licenciamento integrado.
Entretanto necessidade de informatizar o setor mobiliário do
Município é um passo extremamente importante, e nos dias de hoje essencial para que
todo o ambiente de trabalho, fique facilmente acessível para quem depende de diversas
informações.
Concluindo, a indicação 172/2019 que trata de apenas
informatizar os processos de abertura de empresas é dispensável neste caso, e não deve
prosperar, diante da existência da implantação do via rápido empresa, onde hoje todas as
pessoas que desejam abrir uma empresa basta acessar o via rápido empresa , será
dirigido ao site onde poderá ser preenchido pelo empreendedor ou pelo contador da
empresa em ambos os caso com certificado digital, obtendo a abertura da empresa em
48:00 horas e no máximo até 05 (cinco) dias

Gilberto de Mello Schavareto
Secretario de Receita e Rendas

