
 
 
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM REDESIM REALIZADA EM 14 DE JUNHO O DE 2021. 1 
Início: 13horas. 2 
Término: 14h46.  3 
Local: Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRCES e virtual pela plataforma Zoom. 4 
Presenças: Hugo Tófolli, Clair Martins, Sócrates Ramos, Breno Mamari Pessoa, Glauber Vettoraci, 5 
Thiago, Túlio, Nobre, Milza Fernandez, Gabriela Santos, Eber, Paulo Juffo. .............................................. 6 
I- ORDEM DO DIA: 1) Junta Comercial. 1.1) Permissão de solicitação de baixa, diretamente no 7 
Simplifica, para empresas canceladas por falta de atualizações na JUCEES:  o sistema informa que 8 
se encontra cancelada e não permite avançar, sendo necessária a reativação da empresa na Junta para 9 
somente depois poder solicitar a baixa. Resposta da JUCEES: qualquer pessoa que quiser baixar uma 10 
empresa que estiver cancelada não é obrigada fazer a reativação, só é obrigado reativar para fazer 11 
alteração. No caso em que o quadro societário está em branco no CNPJ é necessário incluir a 12 
informação. Seria necessário ter mais informações para identificar o problema relatado. 1.2) Criar campo 13 
para observações por ocasião da solicitação. Processos são indeferidos pelas prefeituras por falta de 14 
orientação, por exemplo, onde ficará o estoque de produtos quando abertura de escritório de 15 
representação. O campo para observação poderá evitar alguns transtornos. Resposta da JUCEES: no 16 
licenciamento quem solicita os campos é o município, então pode colocar qualquer pergunta no Simplifica 17 
que seja para facilitar o procedimento da licença, fazer inscrição e o que for necessário. A Junta não tem 18 
autonomia naquilo que é de competência do município, porém se for informado o município, a instituição 19 
pode entrar em contato e informar sobre a demanda. A Srª Milza Fernandez indagou se seria possível a 20 
JUCEES criar um campo de informações genérico. Sr Eber respondeu que quem cria os campos é o 21 
município, a Junta não pode criar nenhum campo. Ele vai verificar a possibilidade de destinar um campo 22 
vazio nas solicitações, porém não pode garantir que o município vai verificar. 1.3) Solicita a 23 
possibilidade de aceitar a assinatura digital do ato, porém sem desativar o sistema atual.  No 24 
sistema convencional é preciso percorrer por diversas telas até chegar à tela de interesse. Resposta da 25 
JUCEES: a Junta está remodelando o Portal Simplifica na parte do cidadão, em que o contribuinte 26 
acessa, com objetivo de tornar mais didático. Vai ter uma linha temporal, por exemplo, se estiver faltando 27 
assinatura o usuário será direcionado direto para a assinatura. Quando acessa o Simplifica para assinar 28 
um documento digital as telas iniciais com os documentos precisam ser exibidas, mas a ideia é simplificar 29 
e deixar bem claro quais são os passos que precisam ser seguidos para chegar na assinatura e 30 
protocolar. Porém, o link do navegador da página da assinatura pode ser copiado e enviado diretamente 31 
para o cliente, sem a necessidade de percorrer por todo o processo, entretanto para acessar a página 32 
precisa fazer o login no site Gov.br. 1.4) Atualização do Cadastro da Prefeitura sincronizado com o 33 
Simplifica.  As alterações feitas pelo Simplifica como inclusão ou exclusão de sócios não precisam fazer 34 
a viabilidade, e as Prefeituras não tem acesso concorrendo para que seu cadastro fique desatualizado. 35 
Resposta da JUCEES: todo processo que ocorre na Redesim vai para o município, independente de ter 36 
ou não viabilidade. A Srª Milza informou que a Junta encaminha todas as informações para as 37 
prefeituras, porém elas não estão preparadas tecnologicamente para fazer todas as atualizações 38 
desprezando as que não precisam de viabilidade. Sugeriu que o CRCES oficialize a AMUNES para 39 
auxiliar nessa demanda, ao tempo que as Associações vão procurar identificar quais prefeituras estão 40 
com dificuldades para atualizar seus cadastros. ................................................................ 41 
II- ASSUNTOS GERAIS: 1) Vila do Empreendedor: a Srª Milza informou que a Vila do Empreendedor é 42 
um projeto da Prefeitura de Vila Velha e que abriu um canal de comunicação com os contadores, por 43 
meio do whatsapp, para tirar dúvidas diversas, além do atendimento presencial com agendamento de 44 
horário. Os processos já estão tramitando de forma digital dentro da prefeitura, porém, às vezes, o site 45 
não está atualizado com o trâmite. Foi solicitado que o processo tramitasse digitalmente entre as 46 
secretarias para não ocorrer a necessidade de anexar documentos repetidos. Sugeriu que os demais 47 
participantes trabalhem essas questões com as prefeituras de sua região. 2) Decreto amplia lista para 48 
dispensa de Alvará em Cariacica: o Sr. Thiago comentou que a Prefeitura de Cariacica publicou 49 
Decreto dispensando o Alvará de funcionamento e de licença sanitária e ambiental para 538 atividades. 50 
Então, quando existe processo dentro do Simplifica de solicitação de Alvará, já foi gerada a Inscrição 51 



 
 
Municipal e o processo pode ser deferido ou indeferido. Dessa forma, gostaria de saber como os outros 52 
municípios estão agindo, se estão indeferindo o processo. A Sra Milza Fernandes informa que em Vila 53 
Velha o processo que estivar parado vai ser encerrado e terá que protocolar novo processo apenas para 54 
quem precisa de Alvará. Entretanto, para que os processos possam ser encerrados a prefeitura precisa 55 
editar um Decreto. Resposta da JUCEES: a prefeitura precisa passar para a desenvolvedora para 56 
atualizar o sistema, porém os anteriores a parametrização continuam no sistema até ser dada a baixa. A 57 
orientação para as prefeituras é fazer a baixa ou indeferir com resalva, dizendo que o processo foi 58 
dispensado conforme o Decreto, ou deferir com a mesma ressalva, o que o Setor Jurídico da Prefeitura 59 
decidir. Thiago perguntou se a parametrização deve ser feita pela Vox ou pela empresa Smar. A Ester 60 
respondeu que se a emissão está sendo pelo Simplifica vai ter que parametrizar no sistema do Simplifica, 61 
mas com a integração, ele parametriza e só entrega o que for ter licenciamento. A Sra Milza explicou que 62 
a Prefeitura tem que enviar para a JUCEES a lista dos CNAEs. ........... 63 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Esta Ata será assinada pela 64 
Coordenadora do Fórum Redesim, Contadora Carla Cristina Tasso............................................................. 65 
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