
 

 

CARTA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

O Departamento de Desenvolvimento Econômico - Unidade administrativa de nível 
médio - tem como atribuições principais: 
Suporte para os projetos que visam ao Desenvolvimento Econômico do Município; 
gerir, acompanhar e definir ações e programas de formação da mão de obra 
desempregada, definir estratégias e articulações com outros 
órgãos públicos, de qualquer esfera de poder, visando ao desenvolvimento de 
elementos atrativos à implantação de atividades econômicas que venham a gerar 
emprego e renda no município; elaborar indicadores de gestão e de qualidade, para 
acompanhamento da conjuntura econômica e das relações sociais; executar as 
políticas públicas na área de desenvolvimento econômico; executar ações de 
captação de recursos para o desenvolvimento de programas e projetos junto aos 
governos estaduais e federais, instituições públicas e órgãos internacionais; 
programar e executar ações de relações internacionais no Município, fomentar o 
comércio internacional, disseminar a cultura exportadora e capacitar as empresas, 
visando o aumento nas relações comerciais do Município. 
 
A Sala do Empreendedor é responsável por orientar os empreendedores, com as 
seguintes finalidades: 
I — disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da 
inscrição Municipal e Alvará de Funcionamento, mantendo-as 
atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação social; 
II — orientar e acompanhar a emissão da Certidão de Zoneamento na 
área do empreendimento; 
III — orientar sobre os procedimentos necessários para a regularização 
da situação Fiscal, tributária e cadastral dos contribuintes; 
IV – orientar e acompanhar a emissão de certidões de regularidade Fiscal 
e tributária; 
V — acompanhar o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição municipal. 
 
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é a unidade encarregada por 
consolidar o Sistema Público de Emprego no Estado de São Paulo através da 
manutenção da unidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador de São João da 
Boa Vista, para a execução do PROGRAMA DO SEGURO-DESEMPREGO, integrada 
às políticas de geração de emprego e renda definidas pelo Governo do Estado de São 
Paulo e que assegure aos trabalhadores o acesso a direitos constitucionais e legais 
bem como oportunidades de trabalho e renda. 
 
O Banco do Povo é a unidade encarregada de disponibilizar atendimento aos 
interessados em crédito, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que atendam às 
condições de acesso estabelecidas em Legislação Estadual específica, facilitando e 
incentivando a manutenção e ampliação dos pequenos negócios ou unidades 
produtivas domésticas, formalizados ou não, que são grandes geradores de emprego 
e renda 
 
CONTATO, LOCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO 



 

 

Endereço: Rua Ana de Oliveira, 47 - Centro 
Telefone: (19)3636-3333 / 3631-8898 
E-Mail: desenvolvimento@saojoao.sp.gov.br 
Horário de Atendimento ao Público: 12h30 às 16h30. 
Demais atendimentos: 
- Banco do Povo – solicitações de créditos, informações, documentações e boletos 
somente por telefone ou e-mail: bancodopovo@saojoao.sp.gov.br 
 
- PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador / Banco de Talentos 
(Emissão de seguro-desemprego, carteira de trabalho, cadastro de vagas, cadastro 
de currículo) Atendimento com agendamento eletrônico pelo site 
(pat.agendasp.sp.gov.br) 
 
-Setor do Distrito Industrial: Informações e documentações por telefone ou e-mail – 
desenvolvimento@saojoao.sp.gov.br 
 
- Sala do Empreendedor – Informações, documentações e cadastros somente por 
telefone 3636-3333 ou e-mail. 
Viabilidade: empreenda3@saojoao.sp.gov.br 
Cadastro MEI: empreenda2@saojoao.sp.gov.br / empreenda4@saojoao.sp.gov.br 
Vigilância: empreenda1@saojoao.sp.gov.br 
Registro: empreenda5@saojoao.sp.gov.br 
 
- Sala de Captação de Recursos -  Informações por telefone ou e-mail – 
desenvolvimento@saojoao.sp.gov.br 


