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INICIATIVA 

TÍTULO 

E-EMPREENDE FÁCIL - CONSULTA ELETRÔNICA GEORREFERENCIADA DE VIABILIDADE PARA ABERTURA DE 

EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE UBATUBA 

  
OBJETIVO 

O projeto e-Empreende Fácil tem por objetivo fomentar o desenvolvimento econômico do município de 

Ubatuba através da implementação de um processo totalmente eletrônico, instantâneo e georreferenciado 

de consulta de viabilidade para abertura de novos empreendimentos, em conjunto com a implantação da 

REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Com 

isso, pretende-se simplificar a criação de novos empreendimentos, reduzindo custos e garantindo a 

efetividade e consistência das informações necessárias. Este projeto beneficia todo o conjunto de empresas 

e possíveis empreendedores do município, gerando emprego, renda e oportunidades a toda a população.  

 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  

INÍCIO:  Janeiro/2015 

CONCLUSÃO: Dezembro/2015 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 

O projeto nasceu do mapeamento do processo de abertura de empresas no município para avaliação das 

falhas existentes. Em seguida, foi iniciada a implantação do Integrador Estadual da REDESIM, o programa Via 

Rápida Empresa. Em paralelo, desenhou-se o presente projeto, que garantiria que a primeira etapa da 

abertura de uma empresa em Ubatuba fosse online. Já na elaboração do sistema, primeiramente foi criada a 

interface de captura de dados no Portal de Serviços da Prefeitura na internet, com caixa de seleção de CNAEs 

e mapa do município no Google Maps; Em seguida, foi feito o cadastro das classes de CNAEs, registros que 

associam as atividades econômicas à Lei de Zoneamento; depois foram cadastradas as zonas do município, 

associadas as autorizações e formulados os textos de respostas; E por fim, está sendo analisada a integração 



 
com a REDESIM para que o sistema responda eletronicamente as requisições da Junta Comercial e integre 

completamente o processo. 

   

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 

A Prefeitura vem desenvolvendo uma parceria com o Sebrae desde o início do mandato do atual Prefeito e, 

como parte do projeto de desenvolvimento, foi identificado que o trâmite interno para abertura de empresas 

no município apresentava uma série de problemas como: Excesso de documentação solicitada ao 

empreendedor; Excesso de autuações por falta de documentos; Demora na realização de vistorias; Demora na 

liberação de notas fiscais; Demora excessiva na fiscalização do processo e; Alta variabilidade nos prazos. Como 

exemplo da morosidade do processo, o mapeamento realizado em meados de 2013 identificou que uma 

liberação de alvará provisório para determinada atividade econômica poderia facilmente demorar até 120 

dias, impedindo a legalização dos empreendedores com o município e impedindo que vários comércios fossem 

abertos. 

 
SITUAÇÃO ATUAL 

A implantação da REDESIM em Ubatuba resultou na transformação do processo de abertura de empresas em 

um procedimento 100% eletrônico, sem a necessidade de tramitação de processos físicos e utilização de papel. 

E a etapa de consulta de viabilidade, uma das responsabilidades da Prefeitura Municipal e primeira etapa deste 

processo, passou a ser um procedimento instantâneo e que dispensa a intervenção humana, graças à 

estruturação da lei municipal de zoneamento na internet. E com isso, houve um grande avanço na segurança 

e transparência do processo para todos os envolvidos, pois o processo perdeu a subjetividade, onde uma 

mesma solicitação podia ter diferentes respostas conforme a interpretação do funcionário responsável. E o 

processo, que chegava a durar até 120 dias, atualmente é feito com segurança em menos de 10 dias. 

 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 

O projeto automatiza e exime de erros humanos um processo bastante burocrático na maioria das Prefeituras, 

que á a análise de viabilidade para abertura de um empreendimento. O projeto é ainda integrado a uma 

interface gratuita do Google Maps, o que garante segurança e simplicidade ao sistema. Por fim, segundo uma 

análise feita pelo Sebrae a partir das consultorias realizadas na Prefeitura de Ubatuba, não existe projeto 

similar no estado de São Paulo. Sendo os custos de implantação e operação praticamente inexistentes, trata-

se de uma ferramenta de excelente custo-benefício, que apenas gera vantagens a toda a cadeia produtiva de 

uma cidade. E o sistema ainda é construída a partir de uma linguagem de programação em código aberto, 

disponível livremente a qualquer interessado. 

 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 

Este projeto foi construído sem a utilização de qualquer custo direto ao município, sendo tanto a ideia quanto 

o sistema uma realização da equipe da Prefeitura. Com uma interface bastante simples, o projeto é adaptável 

a qualquer outro município, sendo que simplificação e desburocratização de processos são necessidades 

comuns a todos. A simplificação na abertura de uma empresa gera emprego e renda para a população, ao 

mesmo tempo que amplia a arrecadação de impostos municipais e consequentemente gera novos 

investimentos.   



 

CONTATO PREFEITO(A) 
 
NOME: Mauricio Humberto Fornari Moromizato 

TELEFONE: (12) 3834-1010 

E-MAIL: mauricioprefeito.ubatuba@gmail.com 

 

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Pedro Henrique Ruiz Seno 

TELEFONE: (12) 3834-1030 

E-MAIL: pedroseno@ubatuba.sp.gov.br 

 


