CONSULTA DE VIABILIDADE - PASSO A PASSO
A CONSULTA DE VIABILIDADE, desenvolvida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) em
parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), tem como objetivo unificar num mesmo
portal a consulta prévia de endereço e a consulta de nome empresarial. É necessário realizar esta consulta
antes de inscrever ou alterar o cadastro de uma empresa no município de Belo Horizonte.
PARA INSCRIÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO DE BH (SOCIEDADE EMPRESÁRIA):
1. Acesse o portal no endereço www.jucemg.mg.gov.br/viabilidade
2. Para solicitar uma consulta, clique na opção Realizar Consulta de Viabilidade;
3. Selecione o município Belo Horizonte – CONFIRME ;
4. Selecione o tipo de pessoa para a solicitação – CONFIRME (Sociedade Empresária);
5. Selecione o ato para a solicitação (apenas para Sociedade Empresária)– CONFIRME (Inscrição);
6. Informe seu Nome e e-mail – CONFIRMAR DADOS PESSOAIS (nome e e-mail pessoal);
7. Informe o Índice IPTU do endereço – CONFIRME (IPTU de localização da empresa);
8. Informe a(as) atividade(s) CNAE's da empresa de acordo com os sub-passos descritos abaixo –
CONFIRME:
a) Faça busca da atividade pelo código CNAE ou pela descrição da atividade;
b) Selecione a atividade listada após a busca;
c) Para cada atividade CNAE selecionada, informe as informações pertinentes da
d) mesma;
e) É possível adicionar 10 atividades;
f)

É possível remover uma(as) atividade(s) selecionadas incorretamente, só neste momento;

9. Informe a área utilizada pela empresa, se o local é prédio de apartamento e se reside no local;
10. Selecione a Natureza Jurídica da empresa – CONFIRME (por exemplo: Sociedade Limitada);
11. Informe o CPF do Requerente;
a) Caso a natureza jurídica for Empresário Individual, informe o CPF do Empresário;
12. Selecione o Enquadramento da Empresa;
b) Caso o enquadramento for Outros, informe o objeto da empresa;
13. Informe, pelo menos, uma opção de nome a ser consultado – GRAVAR CONSULTA ;
14. Ao final será gerado um número, o protocolo da consulta, que deverá ser utilizado para consultar o
andamento da solicitação e o resultado. É enviada uma confirmação para o e-mail do solicitante, no
momento do cadastro e na finalização do processamento;
15. Para consultar o andamento e a resposta da consulta, acesse o site e clique em “Consultar
andamento da viabilidade”. Insira o nº do protocolo e confirme.
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