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Sobre o sistema

Objetivos



“ SGF

.”



Fomentar empresas formalizadas

Gestão das taxas pelo operador

Gestão da  visitação nos atrativos

Gestão das autorizações por solicitante

Proporcionar navegação segura no sistema com certificado SSL

Promover sustentabilidade com redução de impressos

Organizar e analisar dados estatísticos das atividades

Promover transparência com pagamentos online



Qualificação necessária
Documentaçao obrigatória



CADASTRO



“



Contrato social cuja razão social corresponda às atividades permitidas 

CNPJ com *CNAE correspondente às atividades permitidas

Certificado *Cadastur válido e vigente

Álvara Municipal válido e vigente

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros válido e vigente

Classificação Nacional de Atividades Econômicas
Sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo
Aplicado às instituições habilitadas pela lei Municipal nº 3723/14 - artigo 7º

CNAE
Cadastur
Estatuto

*Estatuto Social válido e vigente



Recursos necessários
Etapas do cadastro



O cadastro pode ser feito a partir de qualquer aparelho com internet

Verifique sua conexão de internet antes de iniciar o cadastro.



Acessar o sistema

Cadastro de Empresas

Termo e Condições

Selecionar opção de cadastro

Preencher o formulário

Análise do cadastro

Emissão de parecer

Recebimento de Certificado de Cadastro e login de usuário



Acessar https://servicos.comturubatuba.com.br

➔ Escolha um navegador de sua preferência
➔ Digite a url https://servicos.comturubatuba.com.br
➔ Clique na tecla “enter”

Faça o cadastro a partir do aparelho (computador/notebook/tablet/celular) que tenha acesso aos 
arquivos da documentação exigida, isso irá assim facilitar no envio do cadastro.Dica Importante!



Iniciar o Cadastro

➔ Navegue pelo menu superior e clique na opção “Cadastrar”

Preferencialmente faça o cadastro a partir de boa uma conexão de internet.Dica Importante!



Termos e Condições

➔ Leia com atenção o conteúdo do “Termo e Condições”
➔ Clique em “sim” para seguir ou em “não” para cancelar o processo

O conteúdo do Termo e Condições disciplina o cadastro, não siga com o cadastro sem ter ciência dele.Dica Importante!



Selecionar opção de cadastro

➔ Escolha a opção correspondente a sua atividade

O conteúdo do Termo e Condições disciplina o cadastro, não siga com o cadastro sem ter ciência dele.Dica Importante!



Preencher o formulário

➔ Preencha o formulário, anexe a documentação exigida e clique em enviar

Verifique a validade dos documentos e utilize apenas arquivos no formato pdf.Dica Importante!



Análise do cadastro

➔ Verificação do cadastro realizada por nosso agentes

Fique atento ao seu e-mail, por ele que iremos lhe informar a respeito do cadastro solicitado.Dica Importante!



Emissão de parecer

➔ Aprovação ou reprovação do cadastro

Em ambos casos, nossa equipe notificará pelo e-mail utilizado no cadastro, fique atento.Dica Importante!



Certificado de Cadastro e login de usuário

➔ Por e-mail enviaremos seu Certificado de Cadastro e login de acesso

Utilize seu cadastro em locais visíveis ao público,  no seu estabelecimento, site e redes sociais.Dica Importante!



Certificação
Suporte



“

”



Comtur - Companhia Municipal de Turismo

ti@comturubatuba.com.br 

turismo@comturubatuba.com.br 

[12] 3833-7006

[12] 98287-8889 (whats app) Dpto TI

[12]  98287-5750 (whats app) Dpto Turismo

www.comturubatuba.com.br


