
Recadastramento
Pessoa Jurídica



➔ O Recadastramento
➔ Como acessar o sistema?
➔ Atualização
➔ Nova atualização
➔ Excluir e visualizar atualização
➔ Tela incial
➔ Como realizo o envio do Recadastramento?
➔ Divergência no envio
➔ Como visualizo as pendências enviadas pelo Conselho Regional?
➔ Editar Pessoa Jurídica
➔ Unidades
◆ Nova Unidade
◆ Remover ou Alterar Unidades

➔ Responsável Técnico
◆ Novo Responsável Técnico
◆ Remover ou Alterar Resposnável Técnico

➔ Quadro Técnico
◆ Novo Quadro Técnico
◆ Remover ou Alterar Quadro Técnico

➔ Pessoa Física
➔ Fim

Sumário



Trata-se de um procedimento que deve ser realizado anualmente apenas por empresas já 
Registradas ou Cadastradas no Conselho Regional.

É realizado exclusivamente pela internet, via módulo do Recadastramento, disponível no site 
do Conselho Regional

Para que seja possível a emissão de documentos solicitados, a Atualização de Dados da 
empresa deve estar em status concluído para o período vigente.

O Recadastramento



Fique ligado!

Por questões de segurança, 
sua sessão  pode expirar 
caso o sistema fique ocioso.  

Como acessar o sistema?

Clique em 
“Recadastramento Pessoa 
Jurídica”, no menu, ao lado 
esquerdo da tela.



Atualização

Status: é a informação do estado em que o recadastramento se encontra.

Os estados são:

Não iniciado: ao criar uma nova atualização, clicando no botão Nova Atualização no
canto superior esquerdo da lista;
Enviado: após fazer o Envio dos dados para o conselho;
Em análise: quando o fiscal do conselho regional inicia a análise dos dados que foram
enviados;
Pendente: se na análise houver alguma pendência. As pendências são listadas ao 
selecionar a atualização.
Concluído: os dados enviados foram averiguados e aceitos pelo conselho regional.

Status: é a informação do estado em que o recadastramento se encontra.



Atualização

Data criação: é a data que o usuário criou a Atualização ao clicar no botão Nova 
Atualização.

Data envio: é a data que a atualização foi enviada ao bando de dados encerrando sua 
edição.

Data conclusão: é a data que a atualização já foi aceita no módulo MAF, sistema que aceita 
o Envio que foi realizado pelo usuário



Nova atualização

Selecione para iniciar uma nova atualização e após, clique em           Atualização 

Caso sua atualização esteja em andamento, ficará disponíveis algumas ações:

Atualização vigente Excluir Atualização vigente Apenas visualização

Ou, escolha para sair do sistema do Recadastramento. 

Fique ligado!

Não é possível iniciar nova 
atualização se já houver uma 
em andamento.

vigente, para iniciar a renovação das informações.



Excluir e visualizar atualização

Ao selecionar para exclusão do recadastramento 

vigente, será aberto  uma nova tela pedindo a confirmação 
da ação. 

Na opção de visualização              serão mostrados 
as informações no modo leitura. Não será possível 
editar os dados. 



Tela inicial

Atualizar os dados 
referentes ao Responsável 
Técnico da Pessoa 
Jurídica e unidade(s).

Para atualizar os dados 
referentes aos 
profissionais que 
compõem o Quadro 
Técnico.

Dados informados pelo 
profissional vinculado à 
Pessoa Jurídica, no 
recadastramento 
profissional.

Para inserir ou retirar 
unidades.

Para atualizar os dados cadastrais 

de Pessoa Jurídica,

clique em



Como realizo o envio do Recadastramento?

Ao realizar a inserção/alteração  das informações clique no botão            para enviar os novos dados ao 

Conselho Regional.

Será aberto uma tela de confirmação e após uma nova tela, para 
seleção da inscrição e inserção da senha do Responsável Técnico 
da Pessoa Jurídica. 

Caso deseje voltar para tela de atualização selecione

Fique ligado!

Deverá ser inserido a senha 
que o Responsável Técnico 
utiliza para acessar o seu 
cadastro no 
autoatendimento



Divergência no envio

Caso haja alguma divergência no envio, o sistema acusará o que há de errado e a informação será exibida, 
para que o usuário possa visualizar e agir de acordo com o informado.

selecionando o botão ao lado                serão listado as 

informações pendentes para ajustes.

Após resolver as pendências  o usuário deverá clicar 

novamente no 



Como visualizo as pendências enviadas pelo Conselho Regional?

No ícone ao lado                  Você poderá visualizar as pendências, enviadas pelo Conselho Regional.

Após clicar na opção de serão listados as pendências solicitadas pelo Conselho Regional.  

Após resolver as pendências  o usuário deverá realizar um novo 



Editar Pessoa Jurídica

Poderá ser realizado algumas 
atualizações nos dados da Pessoa 
jurídica. 

Abaixo, será informado as informações do Dimensionamento: campos específicos para informar o 
dimensionamento do local de acordo com o segmento da pessoa jurídica / cliente, como:

● Número de refeições 
produzidas

● Número de unidades 
escolares

● Número de leitos / idosos 
atendidos

Após atualizações das informações 

selecione

para salvar as alterações.



Unidades

Ao selecionar a opção será exibido a tela abaixo com as principais informações 

relacionado a Unidade. 

Você poderá:

Adicionar Unidades Editar Unidade Retirar Unidade



Nova Unidade

Clique em                       para cadastrar uma nova unidade.

Insira as informações solicitadas abaixo, após clique em  
para salvar as informações. 

Fique ligado!

Alguns campos são de 
preenchimento obrigatórios



Remover ou Alterar unidades

Ao selecionar para exclusão da Unidade,

Na opção              editar, Você 
poderá realizar atualizações das 
informações da unidade 
selecionada.

Após atualização das informações 

selecione

para salvar as alterações.

será aberto  uma nova tela pedindo a confirmação da ação 
e após, uma nova tela para inserir a data da exclusão. 



Responsável Técnico

Ao selecionar a opção será exibido a tela abaixo com as principais informações 

do Responsável Técnico

Você poderá:

Adicionar  
Responsável Técnico

Editar Responsável 
Técnico

Remover vínculo



Novo Responsável Técnico

Clique em                       para cadastrar um novo Responsável Técnico.

Insira as informações solicitadas abaixo, após clique em  
para salvar as informações. 

Fique ligado!

Só poderão ser adicionados 
os Responsáveis Técnicos 
que já possuem vínculo 
informados no Conselho 
Regional. 

Em caso de responsável Técnico de unidade, insira o CNPJ da Unidade



Remover ou Alterar Responsável Técnico

Ao selecionar para remoção vínculo do

Responsável Técnico, será aberto  uma nova tela pedindo 
a confirmação da ação e após, uma nova tela para inserir a 
data de demissão. 

Na opção              editar, Você 
poderá realizar atualizações das 
informações do Responsável 
Técnico selecionado.

Após atualização das informações 

selecione

para salvar as alterações.



Quadro Técnico

Ao selecionar a opção será exibido a tela abaixo com as principais informações 

do Quadro Técnico. 

Você poderá:

Adicionar Quadro 
Técnico

Editar Quadro 
Técnico

Remover vínculo



Novo Quadro Técnico

Clique em                       para cadastrar um novo Quadro Técnico.

Insira as informações solicitadas abaixo, após clique em  
para salvar as informações. 

Em caso de Quadro Técnico de unidade, insira o CNPJ da Unidade Fique ligado!

Só poderão ser adicionados os Quadros 
Técnicos que já possuem vínculo informado no 
Conselho Regional. 



Remover ou Alterar Quadro Técnico

Ao selecionar para remoção vínculo do

Quadro Técnico, será aberto uma  tela pedindo a 
confirmação da ação e após, uma nova janela para inserir 
a data de demissão. 

Na opção              editar, Você 
poderá realizar atualizações das 
informações do Quadro Técnico 
selecionado.

Após atualização das informações 

selecione

para salvar as alterações.



Pessoa Física

Na opção serão exibidos os dados informados pelo profissional vinculado à 

Pessoa Jurídica, através do sistema de Recadastramento de pessoa física.

As informações acima são apenas para visualização



Fim

O sistema de Recadastramento de Pessoa Jurídica tem como função principal, atualizar e ajustar 
os dados de registro da Pessoa Jurídica  perante o Conselho Regional associado. 

Havendo divergência nos dados, deve-se procurar o Conselho Regional para averiguação e ajuste 
das informações pendentes.


