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SERVIÇO 
OFERECIDO

REQUISITOS  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
ETAPAS PARA 

PROCESSAMENTO
PRAZO

FORMA DE 
PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO

FORMA DE 
COMUNICAÇÃO 

COM O 
SOLICITANTE DO 

SERVIÇO

HORARIO E 
DIAS UTEIS

LOCAIS E 
FORMAS DE 

ACESSO

Via Rápida 
Empresa

Para iniciar um 
Processo Integrado 

de Viabilidade e 
Registro será req-
uisitado o uso de 

Certificado Digital, 
que poderá ser do 
próprio empresário, 
contador, advoga-

do ou quem o 
represente.  

Para solicitar o 
licenciamento será 
requisitado o uso 

de Certificado 
Digital dos sócios, 

do responsável 
pelo cadastro da 

empresa na Recei-
ta Federal do Brasil; 
ou do contabilista 

ou escritório contá-
bil, constantes no 
cadastro da em-
presa na Receita 
Federal do Brasil. 

CERTIFICADO DIGITAL CLI - 
LICENCIAMENTO INTEGRADO - VIA 

RÁPIDA 
DECA - REQUERIMENTO - Devidamente 

Preenchido 
RG, CPF E COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA – SÓCIOS 
Diploma de Formação/ Carteira Regional 

da Categoria 
CNH (categoria profissional-motorista) 

Contrato Social (se houver) 
CNPJ / Inscrição Estadual (se houver) 
Laudo de Salubridade e Estabilidade / 

Loudo Técnico 
Comprovante de Optante Simples Nacional 

Contrato de Locação ou Título de 
Propriedade 

Escritura, Contrato de Compra e Venda 
Espelho do IPTU 

Documentação da Secretaria de 
Planejamento 

Ata e Estatuto para Igrejas, Centros e 
Templos 

Cartão do Mei 

Atos do registro que ne-
cessitam da análise prévia 
A0 – Abertura de Matriz 
C0 – Alteração de ativi-

dade econômica de matriz 
C1 – Alteração de en-

dereço de matriz 
Q0 – Abertura/convali-
dação/transferência de 

filial 
Q2 – Alteração de ativi-
dade econômica de filial 
Q3 – Alteração de en-

dereço de filial 
LICENCIAMENTO INTE-

GRADO                                
 Alvará de Licenciamento                                         
Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários

1 DIA 

ON LINE PELO 
SISTEMA INTE-
GRADO DE LI-
CENCIAMENTO                                

Presencial 
Procolo dos 
Documentos

E-mail: desenvolvi-
mento@santais-
abel.sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 

4656-2644 e Pres-
encial na Casa do 
Empreendedor

De segunda 
a sexta das 
08:00h as 

17:00h

Rua General 
Osório, 38 Cen-

tro - sala 2 

Sebrae

Não há pré-
requisitos para 
o atendimento, 
já para alguns 

cursos são 
necessário que o 
empreendedor 
possua o CNPJ

CNPJ e documentos pessoais

Desde o momento que 
o potencial empreende-
dor tem a idéia de um 

negócio; quando o em-
preendimento apresenta 

sinais de problemas e para 
reciclagem de conheci-

mentos.

40 
minutos Presencial

E-mail: desenvolvi-
mento@santais-
abel.sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 

4656-2644 e Pres-
encial na Casa do 
Empreendedor

De segunda 
a sexta das 
08:00h as 

17:00h

Rua General 
Osório, 38 Cen-

tro - sala 2 
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Invest Santa 
Isabel

Empreendedores 
- Intenção de 
investimento 
Corretores – 
Áreas para 

disponibilização 

CNPJ e documentos pessoais

Articulação com enti-
dades públicas e privadas 
relevantes para o processo 
de atração de investimen-

tos e exportação: 
Instituições privadas, 
como concessionárias 
de serviços públicos, 

associações empresariais, 
entre outras. 

Articulação visando: 
Identificar oportunidades 

para atração de novos 
investimentos; 

Identificar entraves à 
competitividade e propor 
medidas para superá-los; 

Dar suporte e capacitação 
às empresas na expor-

tação de seus produtos, 
facilitando questões 

relativas à logística, aten-
dimento aos padrões in-

ternacionais, infraestrutura 
e também dando auxílio 
na busca por mercados 

promissores. 
Apoio também a pe-

quenas e médias empre-
sas, tanto na instalação de 
novos empreendimentos 
como na promoção de 

exportação da produção. 
Gerenciar parques 

tecnológicos, promov-
endo inovação, ciência e 

tecnologia e incentivando 
parcerias entre a iniciativa 
privada e os centros de 

conhecimento. 

Depende 
do 

Processo
Presencial

E-mail: desenvolvi-
mento@santais-
abel.sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 

4656-2644 e Pres-
encial na Casa do 
Empreendedor

De segunda 
a sexta das 
08:00h as 

17:00h

Rua General 
Osório, 38 Cen-

tro - sala 2 
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Banco do Povo

É necessário 
avalista, não ter 

restrições no 
SERASA, SCPC e 
CADIM. (tanto o 
cliente/ avalista).

PESSOA FÍSICA:  
Cliente - Apresentar documentos originais e 2 cópias  
RG, CPF e CNH do Cliente e Cônjuge (Se Houver ) 

Comprovante de Residência recente do cliente ( Água, 
Luz ou Telefone ) 

Certidão de Casamento do Cliente (casado no Civil ) 
Orçamento do Bem a ser financiado (Contrato Social, 

CNPJ, Telefone e Endereço) 
Declaração do IR do ano anterior (se declarar) 

Alvará da Prefeitura (Setor Alimentício em área pública ) 
Caso o Cliente possua renda adicional, apresentar 

comprovantes 
Dados Bancários (Agência e Numero da conta corrente 

e data da abertura) 
Avalista: 

RG , CPF e CNH do Cônjuge  ( Se Houver ) 
Comprovante de Residência recente do cliente ( Água, 

Luz ou Telefone ) 
Certidão de Casamento do Cliente (Se casado no Civil ) 
Comprovante de Renda (três últimos Holerites ou os três 

últimos extratos Bancários, extrato beneficio) 
Se Avalista trabalha com registro em carteira, trazer 

também cópia do Registro 
PESSOA JURÍDICA: Cliente -Apresentar documentos 

originais e 2 cópias  
RG, CPF e CNH do cliente e cônjuge (se houver) 

Comprovante de Residência recente do cliente (Água, 
Luz ou Telefone) 

Certidão de casamento (Averbação ou atestado de 
óbito) 

Orçamento do Bem a ser financiado (Contrato Social, 
CNPJ, Telefone e Endereço) 

Cartão do CNPJ 
Contrato social e alterações ou Certificado do MEI 

Cartão de Inscrição Estadual (SINTEGRA ) 
Cartão de Inscrição Municipal 

RG, CPF dos sócios e dos cônjuges (se Houver ) 
Comprovante de residência dos sócios 

Certidão de casamento dos sócios (se Houver) 
Alvará da Prefeitura (Setor Alimentício em área pública) 
Dados Bancários (Agência e Numero da conta corrente, 

data da abertura) 
Avalista: 

RG, CPF e CNH do Cônjuge (Se Houver) 
Certidão de Casamento (Se for Casado no Civil) 

Comprovante de Residência recente do cliente (Água, 
Luz ou Telefone ) 

Comprovante de Renda (três últimos Holerites ou os três 
últimos extratos Bancário, extrato beneficio ). 

Se Avalista trabalhar com registro em carteira, trazer 
também cópia pagina com foto registro em carteira. 

É um programa de mi-
crocrédito produtivo do 
Estado de São Paulo em 
parceria com as prefei-
turas do Estado de São 
Paulo. Realiza emprésti-

mos para pessoas físicas e 
pessoa Jurídica,  

Desenvolve atividade 
produtiva tanto para 

formal ou informal, nos 
municípios contemplados 

pelo BPP. 
Se pessoa física residir ou 
ter negócio no município 

há mais de dois anos. 
Ter faturamento bruto até 

R$ 360.000,00 anual. 
Não possuir restrições 

cadastrais. 
Pessoa Jurídica não é 

necessário restrições na 
data de abertura. 

Realiza cobrança da 
carteira de inadimplentes. 
Tudo comprovado com 

fotos e notas fiscais. 

1 dia Presencial

E-mail: desenvolvi-
mento@santais-
abel.sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 

4656-2644 e Pres-
encial na Casa do 
Empreendedor

De segunda 
a sexta das 
08:00h as 

17:00h

Rua General 
Osório, 38 Cen-

tro - sala 2 



Secretaria de Turismo, Desenvolvimento  Econômico  e Emprego  e Renda

Protocolo do 
Empreendedor

Apresentar todos 
os documento 
pertinentes ao 
requerimento

CLI - LICENCIAMENTO INTEGRADO - VIA 
RÁPIDA 

DECA - REQUERIMENTO - Devidamente 
Preenchido 

RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDEN-
CIA – SÓCIOS 

Diploma de Formação/ Carteira Regional 
da Categoria 

CNH (categoria profissional-motorista) 
Contrato Social (se houver) 

CNPJ / Inscrição Estadual (se houver) 
Laudo de Salubridade e Estabilidade / 

Loudo Técnico 
Comprovante de Optante Simples Nacional 
Contrato de Locação ou Título de Proprie-

dade 
Escritura, Contrato de Compra e Venda 

Espelho do IPTU 
Documentação da Secretaria de Planeja-

mento 
Ata e Estatuto para Igrejas, Centros e Tem-

plos 
Cartão do Mei

Nas solicitações de Cadas-
tro Municipal, Alterações, 
Atualizações e Requeri-

mentos diversos relaciona-
dos à Pessoa Jurídica.

30 
minutos Presencial

E-mail: desenvolvi-
mento@santais-
abel.sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 

4656-2644 e Pres-
encial na Casa do 
Empreendedor

De segunda 
a sexta das 
08:00h as 

17:00h

R. Rozendo 
Mathias Naza-

reth, 46

Emissão de 
carteira de 
trabalho 

Solicitação da 
1ª ou 2ª Via da 

Carteira de 
Trabalho 

Documento oficial de identificação que 
tenha nome; data, município e Estado de 
nascimento; filiação; nome e número do 

documento com órgão emissor e data de 
emissão; 

CPF; 
Comprovante de residência com CEP; 

Comprovação do estado civil: Certidão de 
Nascimento (se solteiro) ou de Casamento.

Apresentar-se ao PAT 
munidos dos documentos 
para primeira via ou para 

reemissão (2ª via)

40 
minutos Presencial

PAT - Posto de 
Atendimento ao 
Trabalhador - (11) 

4656-2644

De segunda 
a Sexta das 
08:00 as 
17:00h

Praça da Bandei-
ra, 56, Centro 
(Cejusc) PAT

Captação 
de Vagas de 

Emprego

Disponibilização 
de Vagas de 

Emprego

Preenchimento da ficha do Ministério do 
Trabalho

Recebimento da Ficha 
de cadastro da Vaga e 
inserção das vagas no 

sistema do Ministério do 
Trabalho

1 dia

Presencial - Tele-
fone (11) 4656-
2644 - email: 

patsantaisabel@
emprego.sp.gov.

br

Casa do Em-
preendedor - (11) 

4656-2644                              
email: patsantais-
abel@emprego.

sp.gov.br

De segunda 
a Sexta das 
08:00 as 
17:00h

Rua Gener-
al Osório, 38, 

Centro
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Seguro 
Desemprego

Para pedir o 
seguro-desempre-
go pela primeira 
vez é preciso ter 
trabalhado, pelo 
menos, 12 meses 

nos últimos 18 
meses. Para a 

segunda vez, são 
nove meses de re-
cebimento em um 
ano e isso não pre-
cisa ser consecuti-
vo. Para a terceira 
e demais vezes, 
se houver neces-
sidade, não houve 

alteração, são 
seis recebimentos 
nos últimos seis 

meses.

Documento de identificação; 
CPF; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
independente do modelo; 

Documento de Identificação de Inscrição 
no PIS/PASEP; 

Requerimento de Seguro Desemprego / 
Comunicação de Dispensa impresso pelo 

Empregador Web no Portal Mais Emprego; 
Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho, com o código 01 ou 03 ou 

88, devidamente homologado, para os 
contratos superiores a um ano de trabalho 

ou Termo de Quitação de Rescisão do 
Contrato de Trabalho (acompanha o TRCT) 
nas rescisões de contrato de trabalho com 
menos de um ano de serviço ou Termo de 

Homologação de Rescisão do Contrato 
de Trabalho (acompanha o TRCT) nas 

rescisões de contrato de trabalho com mais 
de um ano de serviço; 

Documentos de levantamento 
dos depósitos no FGTS ou extrato 

comprobatório dos depósitos.

Apresentar-se ao PAT 
munidos dos documentos

40 
Minutos Presencial Presencial

De segunda 
a Sexta das 
08:00 as 
17:00h

Praça da Bandei-
ra, 56, Centro 
(Cejusc) PAT

Cadastro de 
Vagas

Apresentar Cartei-
ra de Trabalho 
para inserir o 

cadastro no Portal 
do Trabalhador, 
experiências de 

trabalho

Carteira de Trabalho, Experiências 
Profissionais, Cartas de Referências, PIS

Apresentar-se ao PAT mu-
nidos dos documentos

40 
Minutos Presencial Presencial

De segunda 
a Sexta das 
08:00 as 
17:00h

Praça da Bandei-
ra, 56, Centro 
(Cejusc) PAT

Consulta de 
Vagas

Consulta de Vagas 
disponíveis pelo 

perfil do tra-
balhador no mer-
cado de Trabalho

PIS, RG E CPF Apresentar-se ao PAT mu-
nidos dos documentos

40 
Minutos Presencial Presencial

De segunda 
a Sexta das 
08:00 as 
17:00h

Praça da Bandei-
ra, 56, Centro 
(Cejusc) PAT

Aplicação de 
Cursos Profis-
sionalizantes

Ser maior de 16 
anos e ter a dis-

ponibilidade para 
o curso preten-

dido

RG, CPF, Hisórico Escolar, Comprovante de 
Endereço

Candidatar-se as Vagas 
abertas por trimestre 3 meses

Aulas Presenciais 
e de Ensino a 

Distância
Presencial

de Segunda 
a Sexta das 
08:00h as 

17:00h

Rua Rozendo 
Mathias Naza-

reth, Parque São 
Benedito


