COMUNICADO 2 – FASE 3 DA REDESIM EM SANTA CATARINA

Considerando a implantação da Fase 3 da REDESIM (Projeto de Integração Nacional) em
Santa Catarina, que ocorreu a partir do dia 12 de junho de 2017, seguindo cronograma
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB, e que entre outros o Sistema Coletor
Web da Receita Federal passou a exigir a Pesquisa Prévia de Viabilidade pra todos os
tipos de PESSOA JURÍDICA e Órgãos de Registro, tais como OAB, Cartório e Órgão
Público, que até então não eram exigidos e somente eram realizados, de forma muito
incipiente, para municípios interessados em participar da análise, autorização e
acompanhamento do Registro de Autônomos, por exemplo, e considerando o
Comunicado disponibilizado por esta Junta Comercial no dia 14 de julho de 2017, vimos
por meio deste relatar as ações já realizadas e os impactos já equacionados desde
então, sempre em busca do melhor atendimento e sem causar quaisquer prejuízos aos
usuários, contadores, contabilistas e empresários que utilizam os serviços prestados
pela JUCESC, conforme segue:

a) Criado como medida provisória e paliativa para que os usuários não fossem
prejudicados, a empresa contratada pela JUCESC para solução integradora,
ajustou a aplicação REGIN Pesquisa Prévia de Viabilidade do Integrador Estadual
e o módulo REGIN Instituição, utilizado pelos municípios, contemplando todos
os Tipos de Pessoa Jurídica e para todos os Órgãos de Registro, tais como OAB,
Cartório e Órgãos Públicos, estando neste momento em fase final de migração
para o ambiente de Datacenter da JUCESC, para que fiquem disponíveis para
utilização no Portal Web da JUCESC, no caso da aplicação REGIN Pesquisa Prévia
de Viabilidade do Integrador Estadual, e de forma gratuita o módulo REGIN
Instituição, utilizado pelos municípios, que pode ser utilizado por meio do link
http://instituicoes.jucesc.sc.gov.br:8080/SiarcoWeb
ou
http://200.19.203.151:8080/SiarcoWeb.

b) De forma conjunta com representantes da Federação Catarinense de Municípios
– FECAM e demais partes interessadas, tais como o Consórcio de Informática na
Gestão Pública Municipal – CIGA, que utiliza-se da solução denominada G-CIM
para integrar os municípios com o Integrador Estadual REGIN, a JUCESC está em
busca de soluções Jurídicas e Administrativas para que se viabilize
tecnicamente a solução de possíveis transtornos de ordem operacional na
integração de dados e informações, sempre respeitando a autonomia
municipal, o acatamento à legislação vigente, e a observância às diretrizes
contratuais em vigor em âmbito estadual.
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