






JUCESC 
Contribuinte solicita a consulta 
de viabilidade de instalação via 

REGIN (integrador Estadual) 

 
 

JUCESC 
Contador formaliza o registro 

do Ato Constitutivo na JUCESC. 
Prazo médio de 2h 

  
 

Setor de Viabilidade 
Analise Manual 

SIM 

NÃO 

JUCESC 
Retorna para a JUCESC e para 

o CONTRIBUINTE com a 
aprovação.  

Obs: Nesse momento terá o prazo 
do contador dar entrada no registro 

da empresa 

 
 

PMF  
Recebe o processo. Conforme 

CNAE e respostas dos Bombeiros, 
será avaliado o Risco 
Automaticamente.  

Prazo médio de 1h 

 
 

Encaminha para o Contribuinte 
a abertura do Processo Com as 

Pendências Necessárias 
Observações: Conforme LC Nº 678/2019 – Florianópolis 
Lei Federal 13.874/2019 
  

Dispensado de Ato 
Público. 

 (543 cnaes) 

FLUXO FUNCIONAL – FORMALIZAÇÃO EMPRESA – BAIXO RISCO – DISPENSA DE ATO PUBLICO DE LIBERAÇÃO  

PMF   
Recebe e o GEO 

responde a viabilidade 
de zoneamento. 

Aprovado? 
Se sim Prazo: 1h 

 
 

Contribuinte Recebe no email: 
• CMC 
• Declaração de Dispensa de Ato 

Publico 
• Cadastro de Emissão para Nota 

Fiscal  
• Taxas para pagamento 
Prazo médio de 1h 

Obs: Primeiro é feito a consulta de 
nome e objeto social na JUCESC, após 

aprovado irá para a prefeitura.  
Prazo médio de 2h 

SIM 

NÃO 

Obs: Após 30 dias se não for 
efetuado o pagamento, será feito 
mensalmente um relatório com 
os inadimplentes de processo de 

registro de empresa e será 
fiscalizado e notificado. 



• Clicar em serviços  

 

• E depois em Regin. 

www.jucesc.sc.gov.br 

FLUXO FUNCIONAL – FORMALIZAÇÃO EMPRESA – BAIXO RISCO – DISPENSA DE ATO PUBLICO DE LIBERAÇÃO  



Pedido de 
Viabilidade 



Depois Clicar 
em Pedido de 
Viabilidade 



Preenchimento de Dados Pessoa Jurídica.  
 
Atentar para preenchimento correto do IPTU e endereço da empresa conforme constante no 
cadastro Imobiliário e na forma de atuação: 



Preenchimento de Dados Pessoa Jurídica - CNAE 
Atentar para preenchimento do CNAE, e Principalmente 
o campo se a atividade será exercida no Local. 

Esse campo 
determinará se 
será o registro 
será estabelecido 
ou não.  

Se preencher SIM: Para algum dos 
CNAEs, será verificado se no local é 
permitido determinada atividade 
conforme plano diretor vigente 

Se preencher NÃO: em TODOS os 
CNAEs, será considerado “não 
estabelecido no local” não sendo 
verificado o plano diretor vigente 



Consulta da Viabilidade de Instalação no REGIN 



Consulta da Viabilidade de Instalação no REGIN 

clicar AQUI para ter 
acesso ao parecer 



Acompanhamento Consulta de Viabilidade 

Clicar Em 
Prefeitura 

Clicar Em 
Cadastro 
TÉCNICO 

Situação PENDENTE 
Porque? Porque pelo mapa 
do georreferenciamento não 
foi aprovado algum CNAE e 
foi para analise manual da 
SMDU 

Foi gerado um 
processo na PMF e 
pode ser 
acompanhado por 
esse link 



Acompanhamento Consulta de Viabilidade 

Clicar Em 
Prefeitura 

Clicar Em 
Cadastro 
TÉCNICO 

Situação PENDENTE 
Porque? Porque pelo mapa 
do georreferenciamento não 
foi aprovado algum CNAE e 
foi para analise manual da 
SMDU 

Foi gerado um 
processo na PMF e 
pode ser acompanhado 
por esse link 

Quando o Status der 
DEFERIDO, poderá ser 
continuado o PROCESSO 
DE REGISTRO 



Processo de REGISTRO e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Poderá ser 
acompanhado por 
ambos os campos 



Processo de REGISTRO e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
 
 

PMF  
Recebe o processo. Conforme CNAE será avaliado o Risco 

Automaticamente.  
Prazo médio de 1h 

 
 

Será encaminhado para o 
Contribuinte, por email, a abertura do 

Processo Com as Pendências 
Necessárias e o link. 

Dispensado de 
Ato Público. 
 (543 cnaes) 

 

 
Contribuinte Recebe no email: 

• CMC 
• Declaração de Dispensa de Ato Publico 
• Cadastro de Emissão para Nota Fiscal  
• Taxas para pagamento 
Prazo médio de 1h 

SIM 

NÃO 

Obs: Após 30 dias se não for 
efetuado o pagamento, será feito 
mensalmente um relatório com 
os inadimplentes de processo de 

registro de empresa e será 
fiscalizado e notificado. 

Não 
Estabelecido 

Será encaminhado para o 
Contribuinte, por email, a 

abertura do Processo. 



Processo de REGISTRO e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Contribuinte Recebe no email: 

• CMC 
• Declaração de Dispensa de Ato Publico 

ou Abertura de Registro. 
• Cadastro de Emissão para Nota Fiscal  
• Taxas para pagamento 
Prazo médio de 1h 

Em TODOS os Casos: 
•  Estabelecido  
• Não estabelecido 
• Alto Risco  
• Baixo Risco, o Contribuinte receberá após o registro na JUCESC 

e com CNPJ Ativo no Seu email: 



JUCESC 
Contribuinte solicita a consulta 
de viabilidade de instalação via 

REGIN (integrador Estadual) 

 
 

JUCESC 
Formaliza o registro do Ato 

Constitutivo na JUCESC. 
Prazo médio de 2h 

  
 

SIM 

JUCESC 
APROVADO NA JUCESC NA 

HORA. 

 
 

PMF  
Recebe o processo. Prazo médio de 

1h 

 
 

Se enquadrou nos 
543 CNAEs 

dispensados? 

FLUXO FUNCIONAL – FORMALIZAÇÃO EMPRESA – NÃO ESTABELECIDA 

PMF   
É Não Estabelecido? 

 
 

Contribuinte Recebe no email: 
• CMC 
• Declaração de Dispensa de Ato 

Publico 
• Cadastro de Emissão para Nota 

Fiscal  
• Taxas para pagamento 
Prazo médio de 1h 

Obs: Primeiro é feito a consulta de 
nome e objeto social na JUCESC, após 

aprovado irá para a prefeitura.  
Prazo médio de 2h 

SIM 

NÃO 

Obs: Após 30 dias se não for 
efetuado o pagamento, será feito 
mensalmente um relatório com 
os inadimplentes de processo de 

registro de empresa e será 
fiscalizado e notificado. 

 
 

Contribuinte Recebe no email: 
• CMC 
• Cadastro de Emissão para Nota 

Fiscal  
• Taxas para pagamento 
• Abertura de Processo 

 
Prazo médio de 1h 



www.jucesc.sc.gov.br 

• Serviços  

• Depois em 
Regin. 



Depois Clicar 
em Pedido de 
Viabilidade 



Preenchimento de Dados Pessoa Juridica.  
Atentar para preenchimento correto do endereço da empresa 
conforme constante no cadastro Imobiliário e na forma de atuação: 

O IPTU PODE SER 
COLOCADO ZERO 
QUANDO NÃO 
ESTABELECIDO 



Preenchimento de Dados Pessoa Jurídica - CNAE 
Atentar para preenchimento do CNAE, e Principalmente o campo se 
a atividade será exercida no Local. 

Esse campo 
determinará se 
será o registro 
será estabelecido 
ou não.  

Se preencher SIM: Para algum dos 
CNAEs, será verificado se no local é 
permitido determinada atividade 
conforme plano diretor vigente 

Se preencher NÃO: em TODOS os 
CNAEs, será considerado “não 
estabelecido no local” não sendo 
verificado o plano diretor vigente 

ATENÇÃO: PARA SER CONSIDERADO NÃO 
ESTABELECIDO TEM QUE PREENCHER O CAMPO: 
A ATIVIDADE SERÁ EXERCIDA NESTE 
ESTABELECIMENTO? COM A INFORMAÇÃO NÃO 
EM TODOS OS CNAES 

NÃO 



Consulta da Viabilidade de Instalação no REGIN 



Consulta da Viabilidade de Instalação no REGIN 

clicar AQUI para 
ter acesso ao 
parecer 



Acompanhamento Consulta de Viabilidade 

Clicar Em 
Prefeitura 

Clicar Em 
Cadastro 
TÉCNICO 

Situação PENDENTE 
Porque? Porque pelo mapa 
do georreferenciamento não 
foi aprovado algum CNAE e 
foi para analise manual da 
SMDU 

Foi gerado um 
processo na PMF e 
pode ser 
acompanhado por 
esse link 



Processo de REGISTRO e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Poderá ser 
acompanhado por 
ambos os campos 



Processo de REGISTRO e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
 
 

PMF  
Recebe o processo. Conforme CNAE será avaliado o Risco 

Automaticamente.  
Prazo médio de 1h 

 
 

Dispensado de 
Ato Público. 
 (543 cnaes) 

 

 
Contribuinte Recebe no email: 

• CMC 
• Declaração de Dispensa de Ato 

Publico 
• Cadastro de Emissão para Nota 

Fiscal  
• Taxas para pagamento 
Prazo médio de 1h 

SIM NÃO 

Obs: Após 30 dias se não for 
efetuado o pagamento, será feito 
mensalmente um relatório com 
os inadimplentes de processo de 

registro de empresa e será 
fiscalizado e notificado. 

 

 
Contribuinte Recebe no email: 
• CMC 
• Cadastro de Emissão para 

Nota Fiscal  
• Taxas para pagamento 
• Abertura do Processo Com as 

Pendências Necessárias e o 
link. 

Prazo médio de 1h 



ATENÇÃO 

Aos e-mails cadastrados, na 
consulta de viabilidade e no 
Requerimento Eletrônico no Campo 
Requerente e no e-mail cadastrado 
do primeiro sócio; 

 

 



ATENÇÃO 

• IPTU Preenchido no processo quando a empresa for estabelecida; 

• Endereço/Logradouro preenchido, se está igual ao cadastro do IPTU, se estiver 
divergente irá para correção manual; 

• A Inscrição Estadual só estará liberada após a aprovação do alvará provisório, alvará 
municipal, alvará condicionado ou dispensa de alvará; 

• Se aempresa não caiu na dispensa de alvará anexar os documentos necessários 
conforme constante no registro de pessoa jurídica estabelecida/não estabelecida; 

• Se você registrou a empresa no município de Florianópolis após a data do dia 13/08, 
porém a consulta de viabilidade do REGIN foi antes dessa data, o seu processo 
tramitará no formato anterior, e caso sua IE esteja pendente deve ser encaminhado 
email para gecad@jucesc.sc.gov.br com alvará, NIRE e numero do processo na 
JUCESC; 

• Para eventuais problemas nos processos pode encaminhar email para 
gdrprocentro@gmail.com. 

 

 

 

mailto:gecad@jucesc.sc.gov.br

