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Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 23 / 2021
ASSUNTO: DIAT – GESIT – Sincronização entre cadastro do SAT e CRC-SC
Prezado(a) Senhor(a)
«CONTNOME»,
A Secretaria de Estado da Fazenda divulga por meio deste correio a implantação de um sistema de
sincronização cadastral de profissionais da contabilidade no SAT – Sistema de Administração Tributária
– com o banco de dados do CRC-SC – Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Os
principais objetivos deste projeto são:


Eliminar o trabalho manual no cadastramento, alteração e inativação desses profissionais;



Minimizar a possibilidade de erros cadastrais;



Manter dados atualizados a partir do Portal de Serviços do CRC, que já recebe dados do CFC
(Conselho Federal de Contabilidade), incluindo o credenciamento dos profissionais da
contabilidade de outras UFs;



Facilitar o cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica Estado/SEF/CRCSC Nº
2017TN000282 (anexo), que atribui ao CRC a responsabilidade pelo cadastramento, alteração
e exclusão desses profissionais no SAT.

A implantação será em duas fases:
1. A fase de notificação está prevista para ocorrer desde o dia 19/07/2021 até o dia 15/08/2021.
Nessa fase, os dados cadastrais dos profissionais da contabilidade ainda não serão alterados
no banco de dados do SAT. Serão enviadas mensagens periódicas (Bloqueio SAT) aos
profissionais, de forma a dá-los ciência da integração e orientá-los a regularizar seu registro
junto ao CRCSC e atualizar seus dados cadastrais. As informações que estiverem diferentes
entre os cadastros serão listadas para que os profissionais estejam cientes das atualizações
que serão aplicadas futuramente.
2. A fase de integração está prevista para ocorrer a partir do dia 16/08/2021. Nessa fase, os
dados dos profissionais da contabilidade do SAT serão sincronizados diariamente a partir dos
dados recebidos do CRC. Todas as alterações cadastrais destes profissionais deverão ser feitas
somente no Portal de Serviços do CRCSC.
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Mais informações podem ser obtidas no site da SEF no endereço:
https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/146/Cadastro_de_Profissionais_da_Contabilidade_junto_ao_S@t

Eventuais dúvidas podem ser dirimidas na Central de Atendimento Fazendária (CAF), também no
site da SEF:
https://caf2.sef.sc.gov.br/Views/Shared/NovoTicket.aspx

(assunto: CADASTRO)

Cordialmente,

Omar Roberto Afif Alemsan
Gerente de Sistemas de Administração Tributária

Lenai Michels
Diretora de Administração Tributária

Avisos de caráter geral:
Atenção: por gentileza, não responda este e-mail, esta conta é utilizada apenas para envio -- encaminhe suas dúvidas de acordo
com o instruído no texto acima.
Outros Correios Eletrônicos Circulares como este estão disponíveis para consulta no site da SEF, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/128
Obtenha uma cópia deste correio eletrônico circular assinada digitalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda em:
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/GetFileContent.fwk?Id=
Valide a assinatura em:
https://verificador.iti.gov.br/

