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Boas práticas de registro empresarial



QUEBRA DE PARADIGMAS 

➢ Acreditar no empreendedor;

➢Trabalho das secretarias em sintonia;

➢Não engessar o processo, submetê-lo a constante 

escrutínio;

➢Criar, manter e usar indicadores.



5 PONTOS CHAVE

➢ Divórcio entre regularidade do negócio e regularidade do 

imóvel;
➢ Trazer a Junta Comercial para o mesmo espaço da Sala do 

Empreendedor;

➢ Criar a figura do alvará de referência e contato;

➢ Fornecer alvarás provisórios imediatos para todos os casos 

possíveis;
➢ Integrar secretarias para entrada de documentos e comissão.



DECLARAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

➢Para casos de alvarás de referência e contato;

➢Possibilidade de fiscalização posterior quando a 

atividade tipicamente é realizada no local.



INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIAS 

➢ Todas as secretarias envolvidas nos processos de 

licenciamento participam da Comissão Técnica de Inovação;

➢ Esta integração aumenta o sentimento de projeto 

compartilhado;

➢ Revisão constante e melhoria do fluxo de registro empresarial;

➢ Em 2016, a tabela de riscos por CNAE foi totalmente revista, 

culminando em nova tabela atualizada por decreto em 2017 

(cerca de 30% dos CNAEs sofreram baixa de risco).



INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES

➢ CICS tem representante na Comissão Técnica de 

Inovação;

➢ Contadores;

➢ Imobiliárias;



INDICADORES

➢Não se consegue melhorar o que não se consegue 

medir;
➢Juntamente com a implantação do novo processo de 

registro empresarial, o município criou indicadores, que 

são atualizados a cada alvará emitido.



97,4% em até 12 horas
99% em até 24 horas

100% em até 48 horas



INDICADORES



INDICADORES



INDICADORES



NEGÓCIO x IMÓVEL

➢ LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014;

➢ LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

➢ LEI MUNICIPAL N.º 4.167, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015;

➢ DECRETO MUNICIPAL N.º 5.964, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015;
➢ DECRETO MUNICIPAL N.º 6.140, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.



JUNTA COMERCIAL NA 
SALA DO EMPREENDEDOR 

➢ O Escritório Regional da Junta Comercial em 

Farroupilha funciona no mesmo espaço da Sala do 

Empreendedor;

➢ Na prática, os servidores trabalham juntos sob o 

mesmo sistema;

➢ Essencial para garantir entrada e saída únicas de 

documentos, bem como para garantir a 

documentação completa não só de Junta, mas de 

alvará também.



FLUXO SIMPLIFICADO DE REGISTRO

CONTADOR 

PEDE 

VIABILIDADE

JUCISRS

SEPLAN

VU SALA DO 
EMPREENDEDOR

ALVARÁ & 
CNPJ 



ALVARÁ DE REFERÊNCIA E CONTATO

➢ Permitido para atividades de serviço mediante declaração 

do empreendedor;

➢ Para MEIs, permitido também para comércio;

➢ Casos atípicos são fiscalizados a posteriori.



ALVARÁS PROVISÓRIOS

➢ Médio risco;

➢ Alto risco em alguns casos;

➢ Lei Municipal permite a extensão da provisoriedade por 

mais um ano caso a única pendência seja APPCI 

(conseguindo o empresário comprovar que a 

pendência é por conta dos Bombeiros).



PRÓXIMO PASSO

ALVARÁ DIGITAL
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