PRIMEIRA ETAPA
EVENTO 999 - REGULARIZAÇÃO DE EMPRESA

Acesse o link “https://vreredesim.sp.gov.br/home” e faça o login, após o mesmo você poderá clicar
em “Viabilidade” para iniciar o preenchimento do novo pedido para a regularização da empresa.

Clique em “Nova Viabilidade” para iniciar o preenchimento de um novo pedido.

Após clicar em Nova Viabilidade, o solicitante visualiza os eventos de viabilidade que são coletados no
portal VRE|REDESIM. Para esse tutorial, selecione a opção “999 - Regularização de empresa”,
marcando a caixa de seleção do evento, na sequência deve indicar o “CNPJ” da empresa matriz ou
filial para prosseguir com o preenchimento e por fim clique no botão de ação “Avançar” para
prosseguir com o preenchimento ou clicar em “Cancelar” para retornar a página anterior.
Caso o solicitante informar o CNPJ de empresa de outro estado em tela será acusado que é
necessário informar um número de CNPJ valido para o estado de São Paulo.

Na página de Dados do Estabelecimento, os dados de enquadramento, órgão de registro e natureza
jurídica já vêm preenchidos com base nos dados da empresa.

É possível alterar algumas informações, por exemplo, se a empresa terá estabelecimento; área do
imóvel e estabelecimento; tipo de inscrição/inscrição do imóvel; se as atividades são
estabelecidas no local (para unidades produtivas); e 6 atividades auxiliares. Há campos que
não permitem modificação, uma vez que não faz parte do escopo do “evento 999 (regularização)”.
Mais informações sobre os eventos de alteração podem ser consultadas nos tutoriais do
VRE|REDESIM, na seção “Viabilidade”.

Feita a verificação e eventuais alterações, clique no botão “Avançar”. A página com “Resumo da
Solicitação” será aberta, confira os dados apresentados, é possível editar ou excluir a solicitação
cadastrada.

A página com “Resumo da Solicitação” será aberta, confira os dados apresentados. É possível
editar ou excluir a solicitação cadastrada. Para concluir a solicitação, clique no botão “Finalizar
Solicitação”.

A página “Detalhes da Solicitação” será aberta, com o número do protocolo REDESIM.

Clique na linha referente ao protocolo para visualizar os detalhes da solicitação.

Aguarde o resultado da análise de viabilidade. É possível verificar o status do protocolo na seção
“Viabilidade”, opção “Consultar”. Enquanto a análise está sendo feita, o pedido ficará com o
status “Em andamento”.

Após o retorno do resultado, ao consultar o protocolo, ele estará com o status “Aguardando
aprovação do solicitante” ou “Viabilidade Não Aprovada”.
Aguardando aprovação do solicitante - É necessário que o munícipe aprove a solicitação, caso
concorde com o resultado e alterações realizadas pelo município.
Viabilidade Não Aprovada - Não será possível prosseguir para as próximas etapas de inscrição
municipal e licenciamento com esse pedido.
Para os casos de reprovação em razão da análise de endereço realizada pela Prefeitura de São
Paulo, é possível visualizar a razão da reprovação clicando em “Motivos” e consultar o “FAQ” do
Empreenda Fácil, item 6 – Resultado da viabilidade “Não Passível”, que apresenta algumas
possibilidades do motivo de reprovação.

Obtido o resultado “Aguardando aprovação do solicitante”, clique no botão “Aprovar
Solicitação”.

A página “Pendências da Solicitação” é aberta com o resultado da solicitação.

Para a análise de viabilidade locacional, os resultados indicam:
Aguardando análise - O município está realizando a análise de viabilidade.
Passível - A atividade pode ser exercida no local informado, observadas as restrições. Este
resultado significa que o licenciamento poderá ser realizado de forma eletrônica pelo
VRE|REDESIM, caso a atividade seja enquadrada como “Baixo risco” na classificação de risco a
ser realizada no módulo de licenciamento.
Não Passível - A atividade não pode ser exercida no local informado. Portanto, essa atividade não
poderá ser licenciada.
Resultado Indisponível - Não foi possível processar a viabilidade de maneira automática e
conclusiva. O motivo pode ser consultado em “Justificativa”. Mais informações sobre as situações
em que esse resultado ocorre podem ser consultadas neste FAQ, item 5 – Resultado de viabilidade
“Indisponível”. Este "Resultado Indisponível" não impede a continuidade do processo de
regularização da empresa.

Porém, essa condição impossibilita a emissão do Auto de Licença de Funcionamento - ALF de
maneira eletrônica, sendo necessário proceder com o licenciamento na subprefeitura competente por
autuação de processo administrativo.
Não Aplicável - A legislação municipal não prevê a análise de viabilidade para empresas sem
estabelecimento/atividades não exercidas no local. Este resultado “Não Aplicável” não impede a
continuidade do processo de regularização da empresa. No módulo de licenciamento, o resultado
será “Baixo“ para a classificação de risco.
Caso concorde com o resultado, alterações realizadas pelo munícipio e restrições apresentadas,
clique em “Aprovar Solicitação” e confirme a finalização da solicitação.

Após aprovação do pedido, inicie a segunda etapa Inscrição Municipal.

Informamos que o programa Empreenda Fácil não dispõe de
atendimento presencial ou via e-mail.
O atendimento a demandas do Empreenda Fácil é feito
exclusivamente pela Junta Comercial do Estado de São Paulo
pelos seus canais de atendimento:
JUCESP (Central de Atendimento)
Telefone: (11) 3468-3050
Horário de atendimento telefônico: segunda a sexta, das 7h às 19h.
Atendimento Eletrônico
Acesse o Fale Conosco da Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP (http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/contact.html).

