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Prefeitura prorroga prazo para 
atualização de cadastro empresarial

A Prefeitura de 
Ferraz de Vasconce-
los prorrogou o prazo 
para a atualização de 
cadastro empresarial 
até o dia 10 de abril. 
O trâmite é realizado 
de forma online por 
meio do site oficial da 
municipalidade e, por 
uma determinação do 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta, tem por 
objetivo padronizar in-
formações referentes 
a empreendimentos na 
cidade.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Fazenda, o poder 
Executivo está pro-

curando seguir o mo-
delo de cadastro do 
Via Rápida Empresa, 
que já é parceiro da 
cidade, isto porque o 
cadastro do órgão é 
completo e fácil. Com a 
atualização do cadastro 
empresarial, o micro-
empreendedor pode 
procurar investimentos 
no Investe SP, emitir 
certidões online no site 
da Prefeitura, serviço 
que em breve estará 
disponível, e ainda evi-
tar problemas com a 
Nota Fiscal Eletrônica. 
A atualização não tem 
custo.

Na hora de recadastrar 
as informações, o muní-

cipe deve ter em mãos 
a inscrição imobiliária 
do empreendimento, 
o nome da empresa, 
nome fantasia, CNPJ 
ou CPF, RG, número 
de inscrição do Impos-
to Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), entre 
outros documentos que 
podem ser solicitados.

Para a titular da 
Fazenda ferrazense, 
Silvana Francinete da 
Silva, a atualização do 
cadastro empresarial 
é imprescindível para 
que não haja desen-
contro de informações. 
“Estamos unificando o 
que já existe. Alguns 
cadastro que já temos 

aqui possuem defasagem 
de informações, sem 
campos que hoje são 
obrigatórios, por isso 
estamos estabelecendo 
um cadastro igualitário 
para velhos e novos 
empreendimentos na 
cidade, além de atualizar 
o contato direto com 
o empresário”, destaca 
Silvana.

O secretário de 
Desenvolv imento 
Econômico e Agro-
pecuária de Ferraz, 
Pedro Elias Bou Assi, 
destaca que a ação 
beneficia o munícipe 
e ainda a Prefeitura. 
“Além de atualizar os 
dados para melhorar 

o estabelecimento da 
malha industrial e co-
mercial, arrecadação, 
entre outros pontos, 
com o recadastramento 
conseguimos identi-
ficar se o munícipe 
faz o uso dos devidos 
instrumentos federais 
e estaduais que es-
tão à sua disposição. 
Conseguimos abran-
ger todo um aparato 
estatal para como a 
cruzar dados e me-
lhora a visualização de 
estatísticas para ser 
mais precisos em outras 
ações, vislumbrando 
possíveis falhas e ne-
cessidades”, finalizou 
Bou Assi.
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AUTO DE NOTIFICAÇÃO–Processo: 11354/2017 E 12456/2017 – LARISSA ZACHAR 
MEINGAST - ME , CNPJ:28.038.069/0001-23 ,endereço de aviso AVENIDA BRASIL,916  
– CENTRO/ FERRAZ DE VASCONCELOS- SP - endereço informado pelo notificado na 
Ficha de Cadastro, NÃO POSSUI ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO VIGEN-
TE,  Informo que em 23 de Março de 2018, foi emitido o Auto de NOTIFICAÇÃO n.20737. 
O autuado tem o prazo DE DEZ DIAS  para apresentar defesa e ou regularizar a empresa 
junto à municipalidade. O não atendimento a esta notificação acarretará ao notificado 
sanções legais conforme disposto na Lei Complementar 320/2017,Artigo 297,I ,II e III.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO–Processo: 11342/2017 E 12533/2017 – CESAR LIMA DE BRITO 
- ME , CNPJ:28.637.142/0001-83 ,endereço de aviso AVENIDA BRASIL,436  – VILA COR-
RÊA/ FERRAZ DE VASCONCELOS- SP - endereço informado pelo notificado na Ficha de 
Cadastro, NÃO POSSUI ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO VIGENTE,  Informo 
que em 23 de Março de 2018, foi emitido o Auto de NOTIFICAÇÃO nº20736. O autuado 
tem o prazo DE DEZ DIAS  para apresentar defesa e ou regularizar a empresa junto à 
municipalidade. O não atendimento a esta notificação acarretará ao notificado sanções 
legais conforme disposto na Lei Complementar 320/2017,Artigo 297,I ,II e III
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