COPE – CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO
Situada a Rua Severino Clemente de Arruda, n° 315, Centro. (Próxima
a Secretaria de Assistência Social)

A COPE foi idealizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria do
Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco. A Central tem o
objetivo de incentivar o empreendedorismo, as qualificações e a
inserção de trabalhadores no mercado de trabalho, dando
destaque ao fortalecimento da Agência do Trabalho. Atualmente, a
Agência do Trabalho de Surubim é REFERÊNCIA e atende região,
atendendo 8 cidades: Orobó, João Alfredo, Bom Jardim, Vertentes do Lério,
Casinhas, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá e Vertentes de
Taquaritinga.
A COPE reúne, em um só espaço:
Agência do Trabalho e Qualificação:
Ministério do Trabalho:
Orientação Carteira de Trabalho Digital
Atendimento para o Seguro Desemprego
Alvará Judicial
SINE - Oferta de vagas e a intermediação de mão-de-obra e a
habilitação ao seguro-desemprego.

Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE): A Junta Comercial do
Estado de Pernambuco – JUCEPE é o órgão administrador e executor do
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, na circunscrição
territorial sob sua jurisdição. JUCEPE faz parte da administração indireta do
Governo do Estado de Pernambuco, vinculada administrativamente à
Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado de Pernambuco
– SETEQ, e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração – DREI, órgão integrante da do Ministério da
Economia, não apresentando outras Entidades e Fundos Públicos a ela
vinculados. Atividades: Registros de Empresas, consulta a empresas,
abertura de chamados, RedeSim e entre outras funções. RedeSim:
I – centralizar, através do coletor de dados da Receita Federal do Brasil
e da JUCEPE, conforme convênio firmado entre a JUCEPE e a UNIÃO, a
entrada das informações cadastrais das empresas no âmbito Federal,
Estadual e Municipal;
II - informar aos órgãos e entidades Federais, Estaduais e Municipais,
participantes do Convênio a ser celebrado, a realização do registro do
Contrato Social e as eventuais alterações contratuais trazidas a registro
na JUCEPE, a fim de possibilitar a atualização dos respectivos
cadastros,
ficando
os
órgãos
e
entidades
conveniados
automaticamente integrados ao Cadastro Sincronizado Nacional –
CADSINC- Integrador Nacional da Receita Federal do Brasil;
III - atualizar o cadastro da JUCEPE com os dados do registro da
empresa nos órgãos e entidades estaduais e municipais, tais como:
número de inscrição, alvará de funcionamento, alvará do Corpo de
Bombeiros, alvará da Vigilância Sanitária, entre outros;
IV - arquivar na JUCEPE, em forma digital, os documentos, relativos
ao processo de registro empresarial, exigidos para tramitação e
deferimento dos atos e eventos e atividades afins do Registro Público
de Empresas a cargo da JUCEPE;
V - disponibilizar consulta por meio da rede mundial de computadores
- INTERNET - aos documentos digitalizados;

VI – facilitar ao empresário os trâmites de abertura e alteração
dos dados da empresa.

Expresso Empreendedor: Expresso Empreendedor orienta diretamente
os pequenos e micro empreendedores e incentivar a formalização através
do MEI. Os serviços serão online e com orientação presencial dos
funcionários cedidos pela prefeitura e capacitados pela SETEQ.
Serviços:

Portal do Empreendedor, Pagamento on-line, Parcelamento,

Declaração Anual de Faturamento, Declaração anual de Faturamento,
Baixando o MEI, Transação de MEI para ME, Certidão Negativa de
Débitos – Receita Federal, comprovante de Situação Cadastral no CPF
e Comprovante de Situação Cadastral no CNPJ.

Agência de Empreendedorismo (AGE): Agência de Empreendedorismo
(AGE), cujo principal papel é coordenar o Programa de Crédito Popular.
Atendimento ao RG: Kit Digital - Serviço que visa proporcionar ao
cidadão a comodidade de poder fazer a solicitação da Carteira
de Identidade (RG). São emitidas 600 Carteiras de Identidades
por mês em Surubim.
Na COPE Há um local separado para realizar qualificações presenciais, seja
levada pelo Governo do Estado ou pela prefeitura. (Auditório)

