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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 

Av. Presidente Roosevelt, 134 – Bairro Boa Vista – CEP 17.501-480 

Fone: (14) 3413-2877 

Email: sdet@marilia.sp.gov.br 

Horário de atendimento: das 08:00 às 17:30 hs. 

Atribuições: Atendimento na Coordenadoria de Turismo: informações sobre empresas 

instaladas no município no segmento de hospedagem e alimentação, orientação ao turista, 

coordenação dos interesses dos empresários locais nos assuntos referentes ao turismo local, 

taxas e tributos municipais. Atendimento aos empresários em geral: assuntos referentes à 

doação de áreas públicas para instalação de industrias, retomada de áreas públicas doadas e 

não edificadas dentro dos prazos legais, elaboração de estudos para concessão de incentivos 

fiscais, orientação sobre procedimentos para instalação e regularização de empresas, dados 

estatísticos de abertura e encerramento de empresas, informações sobre tributos municipais, 

Distritos Industriais, dados estatísticos sobre empregabilidade e renda, quantidade de 

empresas formalizadas e baixadas, quantidade de investimentos aplicados mensalmente no 

município, informações sobre importação e exportação de produtos, prospecção de novas 

empresas para instalação no município, intermediação entre os interesses gerais de 

empresários e a prefeitura municipal, intermediação de conflitos envolvendo a classe 

produtiva do município. 

 

 

JUCESP – ESCRITÓRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

ESCRITÓRIO MARÍLIA 

Rua 24 de dezembro, 678 – Centro – CEP 17.500-060 

Fone: (14) 3402-3307 

Email: jucesp@jucespmarilia.org.br 

Site: www.jucespmarilia.org.br 

Horário de Atendimento: das 08:00 às 18:00 hs. 

Atribuições: Análise de documentos de Constituições, Alterações, Baixas, Transformações de 

Tipo Jurídico de Sociedades Empresárias e Empresários Individuais e Cooperativas e 

Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – EIRELI. Proferir Decisões Singulares 

dos contratos sociais analisados, deferindo seu registro ou elaborando exigências esclarecendo 

e fundamentando-as Emissão e Subscrição de Certidões Assessoria Técnica, Treinamento e 

Orientações a Marília e região e às Unidades Conveniadas de Adamantina, Tupã, Pompéia, 

Assis e Ourinhos. Quando solicitado por entidades de classes ou Instituições de Ensino- 

Palestras relacionadas ao Registro Público Mercantil Orientação, esclarecimento de dúvidas 

técnicas aos usuários do serviço Aperfeiçoamento, atualização e reciclagem de normas e 

legislações Análise e Deferimento do DBE (Documento Básico de Entrada) ou Protocolo de 

Transmissão da FCPJ – para emissão do CNPJ ou sua alteração dos dados da empresa na 

Receita Federal Análise de Minutas dos contratos sociais e alterações. 

mailto:sdet@marilia.sp.gov.br
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BANCO DO POVO PAULISTA 

Av. das Indústrias, 294 – Centro – “ Ganha Tempo Municipal” 

Fone: (14) 3401-2464 

Site: www.bpp.sp.gov.br  

Horário de atendimento: das 08:00 às 17:00 hs. 

Atribuições: É o Programa de Crédito Produtivo Popular do Estado de São Paulo, implantado por 

meio de parcerias firmadas entre o Governo do Estado  representado pela Secretaria do Emprego 

e Relações do Trabalho  e os municípios paulistas. É destinado às empresas, cooperativas e 

associações voltadas a atividades produtivas que demonstrem faturamento bruto inferior a R$ 

360 mil nos últimos 12 meses, e aos micro empreendedores individuais (MEI) e pessoas físicas 

que trabalhem por conta própria. O microcrédito pode ser utilizado para Capital de Giro 

(somente para aquisição de mercadorias) ou para Investimento Fixo. A taxa de juros é de 0,35% 

ao mês, pré-fixado, para todas as linhas de crédito. Não há cobrança de taxas de abertura de 

crédito, de cadastro ou de elaboração de contrato. O Banco do Povo Paulista atua no segmento de 

microcrédito oferecendo linhas de crédito até de R$ 200,00 a R$ 15.000,00 para Pessoa Física, 

de R$ 200,00 a R$ 20.000 para Pessoa Jurídica e de R$ 200,00 a R$ 25.000,00 para Associação 

ou Cooperativa Produtiva. 
 

 

http://www.bpp.sp.gov.br/

