TERCEIRA ETAPA
LICENCIAMENTO

Acesse o link “https://vreredesim.sp.gov.br/home” e faça o login, para iniciar a terceira etapa de
“Licenciamento” clicando no mesmo.

Lembramos que a etapa de “Licenciamento” só está acessível para os seguintes usuários:
i. Membros do quadro de sócios e administradores (QSA) da empresa;
ii. Contador responsável da empresa cadastrado no sistema VRE|REDESIM.

Em seguida, selecione “Novo Licenciamento”.

Na página de “Dados do Licenciamento”, preencha o CNPJ da empresa no campo correspondente e
clique em “Pesquisar”.

Feita a pesquisa, aparecerá o “protocolo” e os dados da empresa.
Selecione as “Atividades Auxiliares” que serão licenciadas. As atividades que obtiveram resultado
“Não Passível” não poderão ser licenciadas, sendo assim clique no botão “Prosseguir”.

Será aberta a página “Solicitar Licenciamento”, com os dados da solicitação, da empresa, das
atividades, e a parte de “Licenciamento Integrado”.
Em “Licenciamento Integrado”, para cada órgão listado, clique no botão “Pendente Avaliação de
Risco”. Será possível realizar o questionário para análise de risco e/ou obter a classificação de risco,
dependendo do caso em questão e as regras de cada órgão.

Para o caso de necessidade de preenchimento de questionário de risco, responda as perguntas e
depois clique em “Gravar”.
Para informações mais detalhadas de preenchimento para cada órgão, é possível consultar os tutoriais
ilustrados do VRE|REDESIM: “Licenciamento no município de São Paulo e Solicitação de
Licenciamento”.

Uma mensagem será apresentada, informando sobre a finalização do questionário, clique em
“Finalizar Avaliação”.

Para a Prefeitura de São Paulo, a classificação de risco é realizada para cada “Atividade” que foi
selecionada para licenciamento.

O resultado da classificação de risco poderá ser “Baixo”, “Médio” ou “Alto”, de forma
independente, para cada órgão e/ou atividade.
Para a Prefeitura de São Paulo, o resultado:
Baixo Risco - Indica que a legislação municipal de São Paulo não prevê a emissão do Auto de
Licença de Funcionamento - ALF nesse caso. Isso ocorre quando a empresa a ser licenciada não
possui estabelecimento fixo ou quando a atividade econômica não será exercida no estabelecimento
da empresa.
Médio Risco - Indica que o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) poderá ser solicitado de
maneira eletrônica pelo sistema VRE|REDESIM
Alto Risco - Indica que o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) não poderá ser emitido de
maneira eletrônica pelo sistema VRE|REDESIM, devendo o licenciamento municipal ser realizado
junto à subprefeitura competente pelo imóvel por autuação de processo administrativo.

Após classificação de risco, para a Prefeitura de São Paulo:
A situação das atividades classificadas como “Alto Risco” ficará como “Concluída”, sendo
necessário realizar o licenciamento na subprefeitura competente pelo imóvel. É possível visualizar
as orientações e notas do município em “Informações complementares”.
Para as atividades classificadas como “Baixo Risco”, a situação também ficará como “Concluída”.
É possível visualizar as notas em “Informações complementares”.
Para as atividades classificadas como de “Médio Risco”, a situação ficará como “Pendente de
assinatura de declarações” e se faz necessário preenchê-la.
Após concluir as atividades de risco a página “Situação Licenciamento” será aberta, com os
dados da solicitação, da empresa e da atividade, com a área para upload de documentos e a área
da declaração.

Efetue o “upload da ART” - Anotação de Responsabilidade Técnica (emitida por um engenheiro
com registro junto ao CREA) ou o RRT - Registro de Responsabilidade Técnica (emitido por um
arquiteto com registro junto ao CAU), clique em “Procurar” e selecione o arquivo.
Importante: a “ART” ou “RRT” são documentos necessários para respaldar as autodeclarações
realizadas no sistema. Isso é necessário para que estes profissionais atestem as condições de
segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade do imóvel que será utilizado pelo
estabelecimento no exercício de suas atividades econômicas. O upload das declarações da ART ou
RRT é uma etapa obrigatória para a emissão eletrônica do “Auto de Licença de Funcionamento
(ALF)”.

Após o upload do documento, e concordando com a declaração, clique em “Assinar”

Informe a “senha do certificado digital” para assinar as declarações.

Em seguida, retorne para a página “Solicitar Licenciamento” e verifique a situação do pedido para
a atividade, quando constar como “Concluída”, clique em “Informações Complementares”. Será
possível visualizar os dados da solicitação, da empresa, da atividade, a declaração, o link para a
licença municipal e eventuais notas do município, caso houver.

O Utilize o link para acessar a página de “Consulta de Autenticidade da Licença Municipal” e
consultar o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) para a atividade em questão.

Após finalizar todas as pendências dos órgãos envolvidos, clique no botão “Emitir CLI” na página
“Solicitar Licenciamento” para realizar o download do Certificado de Licenciamento Integrado
(CLI).

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).

