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OBJETIVOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE INTEGRADO - REGIN
O Sistema de Registro Integrado – REGIN foi desenvolvido para:


Centralizar na Junta Comercial a entrada das informações cadastrais das empresas em
nível Federal, Estadual e Municipal;



Informar às entidades Estaduais e Municipais o registro do Contrato Social e as suas
atualizações na Junta Comercial para que estas entidades atualizarem seus Cadastros;



Atualizar a base de dados da Junta Comercial com os dados do registro da empresa
nos Cadastro Estadual e Municipal: Inscrição Estadual, Alvará de Funcionamento,
Alvará do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária e outros;



Arquivar, em forma digital, os documentos do Contrato Social na Junta Comercial;



Disponibilizar consulta aos documentos digitalizados;



Facilitar o empresário nos trâmites de abertura e manutenção dos dados da empresa.

Na Junta Comercial quando é feito o registro ou alteração no Contrato Social da empresa, o
REGIN identifica as entidades envolvidas no processo e, utilizando as facilidades da Internet,
transmite o evento para cada uma destas entidades.
Neste manual estão apresentadas todas as funcionalidades do sistema tendo em vista que
vários usuários do sistema também desempenham o papel de Administrador Local.
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PRINCIPAIS MÓDULOS DO SISTEMA
O sistema disponibiliza os seguintes módulos:


Controle de Acesso: controla o acesso ao sistema através da validação da senha,
permissões e perfis.



Junta Comercial: são as aplicações operacionais que funcionam no ambiente da Junta
Comercial, como a Manutenção de Dados da Instituição e Manutenção de Usuários.



Interface Junta e Entidades: responsável pela comunicação entre a Junta Comercial e as
Entidades Municipais e Estaduais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente e
outras).



Entidade Municipal: aplicações localizadas na Entidade Municipal ou Estadual utilizadas
para analisar e atualizar os eventos contratuais transmitidos pela Junta Comercial.
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MÓDULO CONTROLE DE ACESSO
O Módulo Controle de Acesso permite que um usuário autorizado acesse o sistema. O usuário
se conecta ao sistema através da página principal do controle de acesso, informando a sua
identificação (CPF) e senha;
Se o usuário não estiver cadastrado no sistema, é mostrada a mensagem:
“Usuário não autorizado”.
Se a senha do usuário não estiver correta, é mostrada a mensagem:
“Usuário ou Senha incorreta”.

Todos os usuários são cadastrados com a senha padrão do sistema: “junta01”.
No primeiro acesso ao sistema ele pede a alteração da senha. É mostrada a tela abaixo, na
qual o usuário deverá preencher a senha atual (junta01) e informar a nova senha duas vezes.

Informe junta01
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O sistema apresenta um menu com as aplicações autorizadas para o usuário;

Para voltar à página anterior, clique no “link” VOLTAR;

Clique no “link” ENCERRAR SESSÃO para encerrar a sessão e se desconectar do sistema;

Para consultar a AJUDA clique sobre o “link” AJUDA;
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No caso do sistema ficar conectado sem utilização, por segurança, é solicitado o Código do
Usuário e a Senha;
Para Redefinir a Senha, faça um clique sobre o link REDEFINIR SENHA. É mostrada outra tela
em que o usuário deverá informar a senha atual e a nova senha duas vezes;
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MÓDULO ENTIDADE MUNICIPAL
O Módulo Entidade Municipal permite que as entidades relacionadas com o Município
(Prefeitura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e outras) recebam do
cadastro da Junta Comercial os dados das empresas criadas no município e também as
alterações realizadas.
O Módulo Entidade Municipal tem dois menus: REGIN e Configuração do Sistema. O menu
REGIN tem as seguintes aplicações:
 Análise da Viabilidade: as entidades municipais analisam a Solicitação de Viabilidade
enviada pelo empresário ou contador. Cada área da entidade (por exemplo, a
Secretaria de Obras) analisa a solicitação e aprova (defere) ou reprova (indefere) a
instalação da empresa. Se for necessário, pode informar uma pendência para o
interessado esclarecer ou resolver. Para isto existe uma caixa de texto que permite a
comunicação com o interessado.
 Análise do Alvará: permite que a entidade no município defira ou indefira o alvará da
empresa no município e atualize o cadastro da Junta Comercial com o Número do
Alvará, Cadastro ISS e Cadastro Imobiliário.
 Atualização das Áreas da Instituição: o administrador local define o fluxo da análise da
viabilidade ou do alvará na instituição.
 Atualização de Funcionários: aplicação para o administrador local controlar as
permissões de uso do sistema.
 Exportação de Arquivos: gera um arquivo com os dados do evento para atualizar o
cadastro da Entidade no Município.
 Histórico de Eventos: mostra todas as modificações realizadas nas análises feitas na
viabilidade e no alvará.
 Relatórios: fornece relatórios e estatísticas básicas sobre os Protocolos informados
pela Junta Comercial.
 Análise de Viabilidade do MEI: as entidades municipais analisam a Solicitação de
Viabilidade enviada pelo Micro Empreendedor Individual ou contador. Nesta aplicação
cada área da entidade (por exemplo, a Secretaria de Obras) analisa a solicitação e
aprova (defere) ou reprova (indefere) a instalação da empresa. Se for necessário, a
área da entidade pode informar uma pendência para o interessado esclarecer ou
resolver. Para isto existe uma caixa de texto que permite a comunicação com o
interessado.
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 Análise do MEI: as entidades municipais analisam a Solicitação de Alvará do MEI
enviada pelo Micro Empreendedor Individual ou contador. A Secretaria responsável
para dar o parecer é a Alvará do MEI. O usuário que terá acesso para dar o parecer é o
que libera a Inscrição Municipal para o cidadão. Nesta aplicação a Secretaria Alvará do
MEI analisa a solicitação e aprova (defere) ou reprova (indefere) a atividade do
Empreendedor Individual. Se for necessário, a área da entidade pode informar uma
pendência para o interessado esclarecer ou resolver. Para isto existe uma caixa de
texto que permite a comunicação com o interessado.
 Consulta de Alterações: consultar alterações que não precisam ser analisadas pelas
entidades municipais, realizadas na empresa como: capital social, alteração de sócios,
alteração de nome empresarial entre outros.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE
Os Pedidos de Viabilidade (Consulta Prévia), depois de preenchidos na Internet através de
“link” disponibilizado nas páginas da Prefeitura ou da Junta Comercial, são enviados para o
servidor da Prefeitura. A seleção e análise destes Pedidos são realizadas através dos seguintes
procedimentos:
A aplicação para a Análise da Viabilidade é apresentada no Menu da Entidade:

Faça um clique sobre a
aplicação Análise da
Viabilidade

Para selecionar uma Viabilidade é apresentada a tela abaixo. Existem os seguintes critérios
para selecionar uma Viabilidade:
 Protocolo: número do Protocolo do Pedido de Viabilidade;
 CNPJ/CPF do Solicitante: CPF ou CNPJ do solicitante do Pedido de Viabilidade;
 Nome do Solicitante: Nome ou parte do Nome do Solicitante do Pedido de Viabilidade;
 Atividade Econômica: Atividade Econômica principal da Empresa:
 Processados: seleciona Todos os Pedidos de Viabilidade ou os que Não foram
processadas ou os que foram (Sim) Processados;
 Início de Recepção: data de início de recepção do Pedido de Viabilidade;
 Fim de Recepção: data de fim de recepção do Pedido de Viabilidade;
 Sócios / Titular / Contador: informe o CPF ou CNPJ do Sócio ou Titular da Empresa.
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Na parte inferior são mostrados os Pedidos de Viabilidade selecionados pelos critérios
informados. No exemplo abaixo, são mostrados Todos os Pedidos conforme marcado na opção
Processados.

Filtros para selecionar
Viabilidades.

Pedidos selecionados. Para ver um
Pedido, faça um clique sobre o link Ver
ou sobre o Número do Protocolo
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A aplicação mostra a tela abaixo onde são mostrados os dados da empresa e a área para
análise da Solicitação.

Página 12 / 42

A análise deverá ser feita por cada área e o resultado marcado como Aprovado, Reprovado ou
Pendente. No caso de se marcar Pendência ou Reprovado, deverá ser preenchido o campo
identificado como Justificativa. Somente os usuários autorizados de cada área poderão realizar
a análise. Para verificar estas autorizações, consulte o Administrador Local.

Para salvar a análise realizada na Viabilidade, clicar no botão SALVAR.

Completada a análise, clique no botão FINALIZAR. Se o botão não estiver disponibilizado para
o usuário, consulte o Administrador Local para que seja dada autorização para Finalizar a
Viabilidade.
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ANÁLISE DO ALVARÁ
Nesta aplicação o servidor analisa o evento de Constituição ou de Alteração de empresa feito
na Junta Comercial, deferindo ou indeferindo o ato na entidade.
No caso de constituição de empresa, o número do Alvará de Funcionamento, do Cadastro de
ISS e do cadastro Imobiliário é atualizado no cadastro da Junta Comercial.
Para selecionar a empresa é apresentada a tela:

Parâmetros de
seleção

Evento: Incorporação, Alteração.

Pedidos selecionados. Para ver um pedido,
faça um clique sobre o link Ver ou sobre o
Número do Protocolo
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Selecionada a empresa é apresentada a tela com os dados do evento.
O botão Salvar Alvará permite
salvar no servidor da entidade os
dados atualizados do Alvará, ISS e
IPTU

O botão Finalizar encerra o processo de
atualização dos dados do Alvará, ISS e
IPTU. Deve ser utilizado apenas após
Salvar os dados.

O botão Exportar Dados gera um
arquivo com os dados da empresa
para ser carregado no servidor.
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Assim como é feito na análise da Viabilidade, a análise do Alvará deverá ser feita por cada área
e o resultado marcado como Aprovado, Reprovado ou Pendente. No caso de se marcar
Pendência ou Reprovado, deverá ser preenchido o campo identificado como Justificativa.

Pressionando-se o botão Quadro Societário, é mostrada a seguinte tela:
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Pressionando-se o botão Contador, é mostrada a tela com as informações do contador:

Observação:
1. Nesta tela somente serão mostradas as funções permitidas para o usuário. No caso,
para Exportar Dados, Finalizar a Análise ou marcar a análise nas áreas de trabalho, o
usuários deverá estar previamente cadastrado. Para maiores informações, verifique as
permissões com o Administrador Local.
2. Somente os usuários autorizados de cada área poderão realizar a análise da viabilidade
ou do alvará. Para verificar estas autorizações, consulte o Administrador Local.
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SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
A aplicação de Solicitação de Documentos permite que o usuário da Prefeitura solicite ao
empresário um arquivo com documentos.
Por exemplo: se o fiscal necessita uma foto do local da empresa, ele pode pedir para o
empresário (ou o contador) enviar a foto através da página do REGIN.

No exemplo acima, o fiscal clica no botão SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS que mostrará a
seguinte tela:
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O usuário preenche a requisição e tecla em ENVIAR.

O empresário ao consultar a situação do protocolo verifica que existe uma solicitação.
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Clicando sobre a mensagem, aparece uma tela para anexar o documento.

O empresário tecla no botão PROCURAR e seleciona o arquivo que quer enviar.
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A seguir tecla no botão ADICIONAR ARQUIVO.

O arquivo foi anexado. O usuário tecla no botão SALVAR ARQUIVO e a solicitação está sendo
enviada automaticamente para a área que o fiscal trabalha na prefeitura.
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O fiscal receberá o documento em sua área de trabalho.
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ATUALIZAÇÃO DE ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
O sistema permite que a instituição controle a sequência de execução das tarefas por áreas. O
usuário define a prioridade na ordem de análise.
No exemplo, todos os campos estão vazios. Neste caso todas as áreas podem dar o parecer ao
mesmo tempo, pois nenhuma possui prioridades.

Neste outro exemplo as prioridades estão definidas e a área de Planejamento somente
analisará após o parecer da área de Corpo de Bombeiros.
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ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Esta aplicação é utilizada pelo usuário cadastrado como Administrador Local. Faz a
manutenção das permissões e controles nos usuários do sistema. As atualizações de
funcionários têm as seguintes funções:


Autorização de Área de Trabalho;



Permissões;



Redefinição de Senha Original.

Para selecionar o usuário é apresentada a tela abaixo. Informe o Nome do Usuário ou parte do
nome ou o seu CPF e clique no botão Pesquisar. Será mostrada uma lista com os funcionários
que atendem ao critério informado. Para selecionar todos os funcionários, tecle apenas no
botão Pesquisar.
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Selecionado o usuário, o sistema mostra uma tela com seus dados e as funções de alteração.

Nesta tela, o Administrador Local dará permissão para o usuário trabalhar nas áreas de
Viabilidade, Alvará ou MEI. No exemplo abaixo, o usuário está habilitado a trabalhar na Área
de Alvará no Meio Ambiente e na Área de Viabilidade no Meio Ambiente.

Ele não tem permissão para demais atividades.
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Para redefinir a senha do usuário faça um clique no botão REDEFINIR A SENHA DO USUÁRIO.
O sistema mudará a senha do usuário para junta01.
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EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
Permite realizar a exportação dos arquivos enviados pela Junta Comercial e é utilizada pelo
usuário cadastrado como Administrador Local.
Para selecionar os arquivos você deseja exportar, podem ser utilizados os seguintes filtros de
pesquisa:
 Protocolo: número do Protocolo na Junta Comercial;
 CPF do funcionário que realizou as modificações;
 Status: pode ser escolhido um dos seguintes eventos:
 Gerado: mostra os arquivos gerados no comando EXPORT realizado na tela de
Atualização de Dados;
 Exportado: mostra os arquivos já exportados;
 Escolha uma opção: mostra todas as alterações realizadas;
 Período Início: data a partir da qual se deseja fazer a consulta de histórico;
 Período Fim: data a partir da qual se deseja fazer a consulta de histórico

Podem ser feitas combinações de filtros, como por exemplo, para exportar os arquivos com
STATUS igual a Gerado de uma empresa com CNPJ conhecido, basta informar os campos
STATUS e CNPJ.
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Após determinado o filtro, aperte o botão Pesquisar. Os arquivos selecionados são mostrados
na parte inferior da tela.

Marque os arquivos que deseja exportar e aperte o botão EXPORTAR.
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O sistema mostra os arquivos XML selecionados. Para gravar no diretório do seu micro,
selecione a opção File ou Arquivo e marque Save as ou Guardar como.
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HISTÓRICO DE EVENTOS
Mostra o Histórico das alterações feitas no sistema e é utilizada apenas pelo usuário que esteja
cadastrado como Administrador Local. Para selecionar as alterações que você deseja consultar,
podem ser utilizados os seguintes filtros de pesquisa:


Protocolo: número do Protocolo na Junta Comercial;



CPF do funcionário que realizou as modificações;



Evento: pode ser escolhido um dos seguintes eventos:



Alvará: mostra as alterações feitas na área de Alvará;



Viabilidade: mostra as alterações feitas na área de Viabilidade;



Senha/Exportações/Outros: mostra as alterações feitas por mudança de senha,
exportação de arquivo, etc.



Escolha uma opção: mostra todas as alterações realizadas.



Período Início: data a partir da qual se deseja fazer a consulta de histórico



Período Fim: data a partir da qual se deseja fazer a consulta de histórico

Podem ser feitas combinações de filtros, como por exemplo, qual foi o histórico das
modificações realizadas por um funcionário. Neste caso seriam informados os campos CPF e
Data Início e Data Fim.
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Após determinado o filtro, aperte o botão Pesquisar.

Para fazer uma consulta, faça um clique sobre o ID ou CPF na linha que deseja consultar.
É mostrada a tela com o detalhe do Histórico na parte inferior da tela.
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RELATÓRIOS
Esta aplicação fornece relatórios e estatísticas básicas sobre os Protocolos informados pela
Junta Comercial. Tem as seguintes opções:
 Relação de processos.
 Tempo de Análise de Protocolo.
 Quantidade de Processos por Ano.
 Quantidade de Processos por Mês/Ano.
 Quantidade de Processos por Situação.
 Quantidade de Processos por Tempo e Atividade.
 Quantidade de Processos por Tempo e Área.

O usuário pode selecionar de acordo com as informações desejadas os filtros e clicar em
consultar.
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ANÁLISE DO MEI
Esta aplicação permite que os funcionários municipais atualizem os dados de cadastro da
empresa na Junta Comercial através da informação dos Números do Alvará de Funcionamento,
do Cadastro de ISS e do cadastro Imobiliário do Micro Empreendedor Individual.
Para selecionar o empreendedor individual é apresentada a tela:

Parâmetros de seleção

Para selecionar a empresa faça
um clique sobre o link Ver

É apresentada a seguinte tela com os dados do empreendedor individual. Nesta tela somente
serão mostradas as funções permitidas para o usuário. No caso, para Exportar Dados, Finalizar
a Análise ou marcar a análise nas áreas de trabalho, o usuários deverá estar previamente
cadastrado. Para maiores informações, verifique as permissões com o Administrador Local.
O botão Salvar Alvará permite salvar
no servidor da entidade os dados
atualizados do Alvará, ISS e IPTU

O botão Finalizar encerra o processo de
atualização dos dados do Alvará, ISS e
IPTU. Deve ser utilizado apenas após
Salvar os dados.
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O botão Exportar Dados gera um arquivo
com os dados da empresa para ser
carregado no servidor.

O botão Representante mostra os dados
do Empreendedor Individual

CONSULTA DE ALTERAÇÕES
Esta aplicação permite consultar alterações que não precisam ser analisadas pelas entidades
municipais, realizadas na empresa como: capital social, alteração de sócios, alteração de nome
empresarial entre outros.
Observação: Utilizar o mesmo padrão para consulta de uma viabilidade, caso tenha alguma
duvida voltar para página 9.

Página 34 / 42

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
O menu de Configuração do Sistema apresenta as seguintes aplicações:
 Gerenciador Layout: cria um novo layout para o sistema REGIN, podendo definir
padrões de cores e imagens.
 Relação Instituição/Layout: faz a ligação entre Instituição e layout, que ela utilizará.
 Papel: criar um novo grupo para usuários do sistema, Administrador Gerenciador,
Administrador REGIN, Usuário.
 Relação Papel/Menu: Aplicação para definir permissão para acesso de cada grupo no
sistema REGIN.
 Relação Setor/Papel/Usuário: visualizar os grupos, os setores e o que cada usuário
pode realizar no sistema.
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GERENCIADOR LAYOUT
Aplicação para ADM LOCAL criar um novo layout para o sistema REGIN, podendo definir
padrões de cores e imagens.
Opções para:
 Pesquisar
 Novo Layout
 Alterar Layout
 Remover Layout
Para alterar um Layout clicar em PESQUISAR, e clicar em ALTERAR no layout desejado.

Para criar um novo layout clicar em NOVO LAYOUT.
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Cada legenda indica onde vai ser realizada a alteração.

Imagem Topo Login

Imagem
Topo

Cor
Topo1

Cor
Topo2

Fonte
Imagem Fundo Login

Para remover um Layout clicar em REMOVER.

Observação: Para remover um layout ele não pode estar em uso.
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RELAÇÃO INSTITUIÇÃO/LAYOUT
Aplicação para ADM LOCAL fazer a ligação entre Instituição e layout. Operação para colocar o
novo layout em funcionamento ou trocar o existente. Para o layout funcionar, o ADM LOCAL é
obrigado definir nessa aplicação.
Observação: Antes de REMOVER o layout atual, o ADM LOCAL precisa executar essa aplicação
e cortar o relacionamento Instituição/Layout.
Para realizar a ligação entre Instituição/Layout, clicar em PESQUISAR para localizar as
instituições, clicar em RELAÇÃO LAYOUT.

Para definir o layout para Instituição, selecionar o Layout desejado e clicar em SALVAR.
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PAPEL
Aplicação para criar um novo grupo para usuários do sistema, Administrador Gerenciador,
Administrador REGIN, Usuário.
Para criar um novo grupo clicar em PESQUISAR verificar os grupos para não cadastrar um
grupo com o mesmo nome

Informar um NOME para o Grupo uma PRIORIDADE o padrão é 1, clicar em GRAVAR.

Para desativar um grupo de usuário clicar em FINALIZAR.
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RELAÇÃO PAPEL/MENU
Aplicação para ADM LOCAL definir permissão para acesso de cada grupo no sistema REGIN.
Opções para:
 Alterar: realizar alteração em alguma informação, sobre o que cada grupo pode ou não
visualizar no sistema.
 Finalizar: realizar uma operação para desativar determinado grupo.
 Novo: vincular um novo grupo para realizar uma determinada operação.
Para criar um novo menu para determinado grupo de usuário clicar em NOVO.

Selecionar o GRUPO, selecionar MENU e clicar em GRAVAR.
Observação:
1. Essa operação permite que o usuário do grupo TESTE visualize o menu ANALISE DE
VIABILIDADE.
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Para Alterar clicar em PESQUISAR, clicar em ALTERAR.

Alterar a informação desejada e clicar em GRAVAR.

Para os usuários do grupo não visualizar as informações relacionadas aquele menu, somente
clicar em FINALIZAR.
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RELAÇÃO SETOR/PAPEL/USUÁRIO
Aplicação para ADM LOCAL visualizar os grupos, os setores e o que cada usuário pode realizar
no sistema.
Operações para aplicação:
 Finalizar: desativar a visualização dos menus para determinado usuário.
 Alterar: alterar a visualização dos menus para determinado usuário.
 Desativar um usuário: clicar em PESQUISAR, localizar o funcionário, clicar em
FINALIZAR.

Para alterar a visualização clicar em PESQUISAR, localizar o funcionário, clicar em ALTERAR no
funcionário desejado.

Selecionar o Papel do funcionário, clicar em GRAVAR.
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