Prefeitura Municipal de Arujá
MANUAL DA CONSULTA PRÉVIA
O novo Sistema de Consulta Prévia representa mais um avanço da Prefeitura rumo à
desburocratização agilizando o pedido de inscrição de licença de localização.
Veja abaixo o "passo à passo":
1- Para solicitação da Consulta Prévia acessar o Link www.prefeituradearuja.sp.gov.br ,
2- Clicar na aba "EMPRESA",
3- Ir em "Consulta Prévia e Via Rápida Empresa para abertura de estabelecimento",
4- Clicar em "Cadastro inicial para consulta Prévia",
5- E realizar os procedimentos conforme informado abaixo:
I-

Inserir todos os dados solicitados:

II-

Preencher o "Código CNAE" das atividades que serão licenciadas e clicar no botão
para confirmar o CNAE selecionado e/ou acrescentar outros CNAE´s.

III-

Se preencher com o código do CNAE errado basta clicar no ícone excluir

IV-

Inserir os dados do imóvel no formulário:
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V-

Ao clicar em "NÃO", irá abrir uma nova tela para correção das informações

OBSERVAÇÃO: A consulta só será finalizada se o imóvel possuir numeração oficial

VI-

Uma vez preenchido os dados do imóvel e atividades deverá ser preenchido um
formulário com informações do requerente

VII-

Na próxima etapa deverão ser respondidas questões visando detalhar as atividades
a serem desenvolvidas, tal como ilustrado abaixo:
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VIII-

Após ler e aceitar os termos clicar no ícone

.

IX-

Após clicar em "salvar" o sistema irá gerar um número de protocolo que será
enviado ao e-mail fornecido pelo interessado.

IMPORTANTE
X-

Este número de protocolo deverá ser utilizado pelo interessado para acompanhar
o procedimento de consulta prévia. É também através deste número de protocolo
que o interessado deverá responder os questionamentos que lhe forem feitos
pelos órgãos responsáveis durante a análise do pedido. O atraso do interessado
em responder tais questionamentos poderá alterar o prazo inicialmente estipulado
para sua conclusão.

XI-

Em sendo DEFERIDA a pretensão do interessado no procedimento de consulta
prévia ele deverá acessar o sistema para emitir seu comprovante de consulta
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prévia e, caso queira, dar início ao efetivo licenciamento da atividade, conforme
demonstra o quadro abaixo;

XII-

Após clicar em
maiores informações da empresa.

deverá ser preenchido um formulário com

Os campos marcados com * são obrigatórios.
OBSERVAÇÃO: Os campos dos códigos CNAEs são preenchidos automaticamente pois já foram
informados na solicitação da consulta.

XIII-

Dados do endereço da empresa

XIV-

Formulário para inserção dos dados dos sócios
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XV-

Após a inclusão clicar no botão

XVI-

Ler e clicar no "aceito" do Termo da Solicitação e clicar no ícone

.

Ao ser concluído será gerado um número de protocolo.

XVII-

Finalizado todo o processo com a frase acima "Solicitação efetuada com sucesso",
deverá ainda o solicitante através do link acima da Jucesp obter o deferimento de
todos os órgãos estaduais através do sistema VRE para o efetivo licenciamento
municipal.

XVIII-

Com o deferimento de todos os órgãos, e finalização do processo, será
encaminhada para o e-mail do contribuinte as informações complementares
necessárias ao funcionamento.
Arujá, 01 de novembro de 2017
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