
MELHORIA DO
AMBIENTE DE
NEGÓCIOS



Avanços na melhoria do ambiente de negócios



Criação do Investe Recife



Implantação do Balcão Único 
(terceiro município do Brasil)





Lançamento do Recife em Dia





Expansão do 250

1 MI

SERVIÇOS

DOWNLOADS



Ampliação das atividades 
dispensadas de alvarás e licenças 

143 atividades
dispensadas

432 atividades
dispensadas

Decreto 2019

Decreto 2022

Recife saiu do 26º para 6º lugar 
nacional entre as capitais.



Ranking Nacional de Dispensa
de Alvarás e Licenças

Fonte: Ministério da Economia.
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Dispensa do reconhecimento de firma 
e autenticação de documentos

Decreto nº 35.609, de 4 de maio de 2022



licenciamentounificado.recife.pe.gov.br

Licenciamento Unificado



4 portais
Conteúdo institucional

Serviços diversos além do licenciamento 
Diferentes padrões de navegação



Agora contamos com 
Licenciamento Unificado 
em um portal 100% voltado para 
os serviços de licenciamento.



Novo Portal de
Licenciamento
Unificado



Novo Portal de
Licenciamento
Unificado



Exemplo de
um processo



Exemplo de
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Exemplo de
um processo



Serviços ofertados

50
de licenciamento 

urbanístico

13
de licenciamento 

ambiental

9
de licenciamento 

sanitário

6
de licenciamento sobre 
resíduos, drenagem e 

pavimentação



Adoção do Processo 
Eletrônico (sei!)

Decreto n. 35.538, de 
8 de abril de 2022





Linha do tempo dos processos

Integração à
Rede Sim

Primeiro processo 
disponibilizado 

digitalmente
2017

Decreto de 
dispensa para 
atividades de 

baixo risco
Decreto nº 33.205/2019

2019

Iniciada 
Padronização  
e Unificação

Implantação do 
Balcão Único

2021

Dispensa do  
reconhecimento de 

firma e autenticação

Ampliação das
atividades de 

baixo risco

Portal Unificado 
de Licenciamento

2022

Processo 
eletrônico (SEI!)

Criação do 
Investe Recife



Em comparação a julho de 2021,
quando o mesmo procedimento

levava 50 horas, a redução foi de 91%.

Cidade mais veloz do Brasil para 
registro de empresa com tempo 

médio de 3 horas.



Painel do Mapa de Empresas aponta liderança da 
capital pernambucana pelo terceiro mês consecutivo

Fonte: Ministério da Economia.



Contatos:
investerecife@recife.pe.gov.br

mailto:investerecife@recife.pe.gov.br
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