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APRESENTAÇÃO 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta às instituições 

conveniadas – Junta Comercial, SEFAZ, Prefeitura, Corpo de Bombeiros - para 

verificar a viabilidade do registro ou da alteração cadastral dos dados da empresa. 

O formulário eletrônico do Pedido de Viabilidade é preenchido no site da Junta 

Comercial com as informações necessárias para a abertura da empresa ou para a 

alteração de nome empresarial, endereço, atividade econômica e natureza jurídica da 

empresa.  

Essas informações serão avaliadas pela Junta Comercial e pela Prefeitura para verificar 

a colidência e validade do nome empresarial e a adequação de objeto social e CNAE 

(Código Nacional de Atividade Econômica), e se existe algum impedimento no 

endereço no município.  

Após o preenchimento do pedido de Viabilidade, será gerado um número de protocolo 

para que o cidadão acompanhe o andamento da solicitação pela internet. 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA INSCRIÇÃO DE 

PRIMEIRO ESTABELECIMENTO 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta às instituições 

conveniadas para verificar a viabilidade do registro do estabelecimento no município. 

Nesta tela o solicitante deverá fazer os seguintes procedimentos:  

 Selecione o município aonde será feita a abertura da empresa; 

 Selecione o evento: Inscrição de Primeiro Estabelecimento (Matriz). 

 Clique no botão Continuar para preencher a aba de dados do solicitante e da 

pessoa jurídica. 
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

Observação RECUPERAR DADOS: Se existem Pedidos de Viabilidade para o 

requerente, aparecerá a pergunta: Gostaria de recuperar seu protocolo antigo? Se SIM 

clique no botão RECUPERAR e confirme o número do Pedido de Viabilidade clicando 

no botão CONFIRMAR; 

 
 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Tipo de Empresa: Selecione o tipo de empresa que está pretendendo constituir; 

 Tipo de Inscrição: Preencher esse campo se no Tipo de Empresa for 

"Sociedade"; 

 Solicitará Inscrição Estadual: Assinale SIM se a atividade econômica não obriga 

a inscrição na SEFAZ, porém a pessoa jurídica necessita desta inscrição. 

 Endereço: 

 CEP: O requerente pode informar diretamente o CEP da empresa e clicar no 

botão BUSCAR CEP, ou procurar o CEP clicando botão PESQUISAR 

ENDEREÇO:  
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Irá abrir uma tela (Consulta Dados do Endereço) para pesquisar o CEP. 

Selecione os campos: Bairro, Tipo de Logradouro e Logradouro e clique no 

botão SELECIONA CEP; 

O CEP é automaticamente preenchido na tela; 

 Informe o número do estabelecimento; 

 Informe o complemento clicando no botão TIPO DE COMPLEMENTO; 

Selecione o tipo, digite a descrição e clique em SELECIONAR; 

 

 Digite o ponto de referência; 

Obs.: Complemento e ponto de referência não são campos obrigatórios; 
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 Clique em Visualizar Mapa; 

 

 Clique no botão FECHAR e clique em SIM para confirmar o endereço 

visualizado no mapa: 

 

 Automaticamente é preenchido também o campo: Coordenada Geográfica. 

 

 Caso a coordenada geográfica preenchida pelo sistema estiver incorreta: 

clique no botão AJUSTAR preencha os campos de Latitude e Longitude e 

clique em CONFIRMAR. 

Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Quadro Societário 

São solicitadas as seguintes informações do Quadro Societário da Pessoa Jurídica: 

 Estrangeiro: SIM se a Pessoa Física ou Pessoa Jurídica é estrangeira e não reside 

no Brasil. 

 Assinale CPF, caso o sócio seja uma Pessoa Física, ou CNPJ caso o sócio seja 

uma Pessoa Jurídica, logo em seguida preencha o número correspondente. 

 Informe o nome do sócio, titular ou empresário. 

 Informe o nome da mãe, quando for o caso. 

 Clique em Adicionar Sócio. 

 Para adicionar mais sócios: Repita a ação anterior. 

 Para apagar um sócio clique no ícone de lixeira, na tabela do Quadro Societário. 

 Após preencher todo o Quadro Societário clique em Continuar. 

Observação:  

 EIRELI: informar o CPF do titular. 

 Empresário: informar o CPF do empresário. 

 Sociedades: informar o CPF ou CNPJ dos sócios para LTDA e o CPF dos 

administradores, presidente e diretores, para os demais tipos de sociedades. 

 Outras naturezas jurídicas: informar o CPF dos administradores, presidentes e 

diretores. 
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Nome Empresarial, Objeto Social e CNAE 

Informe o Nome Empresarial do estabelecimento, o seu Objeto Social e as Atividades 

Econômicas que serão exercidas. 

Nomes Empresariais: Deverão ser preenchidas, obrigatoriamente, as 3 opções de 

nomes segundo as regras para identificação de empresas determinadas pela Legislação, 

a pesquisa será efetuada a partir do primeiro nome e os subsequentes serão pesquisados 

se os anteriores apresentarem colidência. Caso seja uma empresa individual, preencher 

com o nome completo do empreendedor na primeira opção, a letra X na segunda opção 

e as letras XX na terceira opção. 

Obs.: Para ver a orientação quanto a formação do nome empresarial, clique no botão 

explicativo de acordo com a natureza jurídica. 

 

Descrição do Objeto Social: Descrever o objeto da empresa como definido para o 

Contrato Social a ser registrado no órgão de registro. Deve estar coerente com as 

atividades econômicas informadas (CNAE). 

Codificação da Atividade Econômica: Informe o CNAE e clique no botão BUSCAR. 

Aparecerá a descrição da atividade econômica.  

Se o código CNAE não é conhecido, a pesquisa pode ser feita na tabela de atividades 

econômicas ou por palavras relacionadas com a atividade. Clique no botão 

PESQUISAR NA TABELA CNAE ou PESQUISAR POR PALAVRA para pesquisar o 

CNAE.  

Tipo de Atividade: Informar se a atividade econômica selecionada é principal ou 

secundária.  

Deve existir sempre uma atividade principal. Após selecionar o tipo de atividade clique 

no botão GRAVAR CNAE.  

Para eliminar uma atividade selecionada, clique no CNAE na tabela e clique no ícone de 

lixeira em excluir.  
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Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Observação: 

Para pesquisar na tabela CNAE: 

 Clicar no Cod. Atividade ou Divisão; 

 Localizar a Codificação da Atividade Econômica; 

 Clicar no botão SELECIONAR. 
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Para pesquisar por palavra contida no Objeto Social da empresa: 

 Preencher um ou mais campos de palavra; 

 Informar o tipo de busca: E (realizar a pesquisa obtendo todas as descrições das 

palavras acima) ou OU (encontrará todas as possibilidades de CNAE de acordo 

com um ou mais palavras descritas acima). 

 Clicar no botão BUSCAR; 

 Clicar no código de atividade na tabela; 

 Clicar no botão SELECIONAR. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 
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Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA INSCRIÇÃO DOS 

DEMAIS ESTABELECIMENTOS (FILIAIS) 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta às instituições 

conveniadas para verificar a viabilidade do registro da filial no município. 

 Selecione o município aonde será feita a abertura da filial. 

 Selecione o evento Inscrição dos Demais Estabelecimentos. 

 Informe se a matriz já está constituída e se está no Estado. 

 A atividade econômica da filial obrigada a mudança do objeto social da matriz? 

Se sim informe o número da viabilidade da matriz. 

 Informe NIRE e CNPJ da matriz. 

 Clique no botão Continuar para preencher a aba de dados do solicitante e da 

pessoa jurídica. 
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Solicitará Inscrição Estadual: Assinale SIM se a atividade econômica não obriga 

a inscrição na SEFAZ, porém a pessoa jurídica necessita desta inscrição. 

 Endereço: 

 CEP: O requerente pode informar diretamente o CEP da empresa e clicar no 

botão BUSCAR CEP, ou procurar o CEP clicando botão PESQUISAR 

ENDEREÇO:  

Irá abrir uma tela (Consulta Dados do Endereço) para pesquisar o CEP. 

Selecione os campos: Bairro, Tipo de Logradouro e Logradouro e clique no 

botão SELECIONA CEP; 

O CEP é automaticamente preenchido na tela; 

 Informe o número do estabelecimento 
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 Informe o complemento clicando no botão TIPO DE COMPLEMENTO; 

Selecione o tipo, digite a descrição e clique em SELECIONAR; 

 

 Digite o ponto de referência; 

Obs.: Complemento e ponto de referência não são campos obrigatórios; 
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 Clique em Visualizar Mapa; 

 

 Clique no botão FECHAR e clique em SIM para confirmar o endereço 

visualizado no mapa: 

 

 Automaticamente é preenchido também o campo: Coordenada Geográfica. 

 

 Caso a coordenada geográfica preenchida pelo sistema estiver incorreta: 

clique no botão AJUSTAR preencha os campos de Latitude e Longitude e 

clique em CONFIRMAR. 

Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Nome Empresarial, Objeto Social e CNAE 

Descrição do Objeto Social: Descrever o objeto da filial como definido para o 

Contrato Social a ser registrado no órgão de registro. Deve estar coerente com as 

atividades econômicas informadas (CNAE).  

Codificação da Atividade Econômica: Para incluir CNAE preencha os campos de 

atividade econômica, informando o código CNAE e clicando em Buscar. 

Se o código CNAE não é conhecido, a pesquisa pode ser feita na tabela de atividades 

econômicas ou por palavras relacionadas com a atividade. Clique em PESQUISAR NA 

TABELA CNAE ou PESQUISAR POR PALAVRA para pesquisar o CNAE.  

Tipo de Atividade: Informar se a atividade econômica selecionada é principal ou 

secundária.  

Deve existir sempre uma atividade principal. Após selecionar o tipo de atividade clique 

no botão GRAVAR CNAE.  

Para eliminar uma atividade selecionada, clique no CNAE na tabela e clique no ícone de 

lixeira em excluir.  

Para alterar tipo de atividade econômica clique sobre o CNAE na tabela, selecione 

principal ou secundária e clique em Alterar Tipo de Atividade. 

Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 
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Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 

INSCRIÇÃO DOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Este Pedido de viabilidade deverá ser utilizado quando uma empresa já está constituída 

no órgão de registro, e ainda não está legalizada no município. Neste caso o REGIN 

importará os dados do último registro e os enviará para a Prefeitura do respectivo 

município. 

 Selecionar o Município de interesse;  

 Selecionar Solicitação de Inscr. Municipal;  

 Informar o NIRE e o CNPJ.  

 Clicar no botão CONTINUAR.  

Conforme o exemplo abaixo:  
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

São solicitadas as seguintes informações: 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR.  

Conforme o exemplo abaixo:  
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Nome Empresarial, Objeto Social e CNAE 

Esta tela virá apenas com o Nome empresarial preenchido, conforme o exemplo abaixo: 

 

Clique no botão CONTINUAR. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 

 

 

Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA ALTERAÇÃO DE 

NATUREZA JURÍDICA - TRANSFORMAÇÃO 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta às instituições 

conveniadas para verificar a alteração da natureza, só podendo ser realizada nos 

seguintes casos: 

1. De Empresário ou EIRELI para Sociedade; 

2. De Sociedade Unipessoal para Empresário ou EIRELI. 

Nesta tela o solicitante deverá fazer os seguintes procedimentos:  

 Selecione o município da empresa. 

 No tipo de Alteração, assinale a opção: Natureza Jurídica. 

 Automaticamente fica selecionada a opção de alteração de Nome. 

 Informe se a alteração modifica o Quadro Societário da Empresa. 

 Preencha NIRE, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. É obrigatório o 

preenchimento do NIRE e CNPJ. 

 Clique no botão Continuar. 
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Solicitante e Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica necessários para a análise do pedido de viabilidade. 

São solicitadas as seguintes informações: 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Selecione a nova Natureza Jurídica. 

 Informe a área construída em metros quadrados. 

 Clique em Continuar. 
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Quadro Societário 

São solicitadas as seguintes informações do Quadro Societário da Pessoa Jurídica: 

 Estrangeiro: SIM se a nacionalidade da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica não é 

brasileira. 

 Assinale CPF, caso o sócio seja uma Pessoa Física, ou CNPJ caso o sócio seja 

uma Pessoa Jurídica, logo em seguida preencha o número correspondente. 

 Informe o nome do sócio, titular ou empresário. 

 Informe o nome da mãe, quando for o caso. 

 Clique em Adicionar Sócio. 

 Para adicionar mais sócios: Repita a ação anterior. 

 Para apagar um sócio clique no ícone de lixeira, na tabela do Quadro Societário. 

 Após preencher todo o Quadro Societário clique em Continuar. 
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Nome Empresarial 

Nomes Empresariais: Deverão ser preenchidas, obrigatoriamente, as 3 opções de 

nomes segundo as regras para identificação de empresas determinadas pela Legislação, 

a pesquisa será efetuada a partir do primeiro nome e os subsequentes serão pesquisados 

se os anteriores apresentarem colidência. Caso seja uma empresa individual, preencher 

com o nome completo do empreendedor na primeira opção, a letra X na segunda opção 

e as letras XX na terceira opção. 

Obs.: Para ver a orientação quanto a formação do nome empresarial, clique no botão 

explicativo de acordo com a natureza jurídica. 

 

 

Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 
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Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 

 

Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 

ALTERAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA ALTERAÇÃO DE NOME 

EMPRESARIAL 

O Pedido de Viabilidade de Alteração de Nome Empresarial é um conjunto de 

procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta a Junta Comercial para verificar a 

validade do novo nome. 

Nesta tela o solicitante deverá fazer os seguintes procedimentos:  

 Selecione o município da empresa; 

 No tipo de alteração, assinale a opção: Nome. 

 Informe se a alteração modifica o Quadro Societário. 

 Informe o NIRE, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal (o NIRE e o CNPJ são 

obrigatórios). 

 Clique no botão Continuar. 
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

São solicitadas as seguintes informações: 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Clique em Continuar. 
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Nome Empresarial 

Nomes Empresariais: Deverão ser preenchidas, obrigatoriamente, as 3 opções de 

nomes segundo as regras para identificação de empresas determinadas pela Legislação, 

a pesquisa será efetuada a partir do primeiro nome e os subsequentes serão pesquisados 

se os anteriores apresentarem colidência. Caso seja uma empresa individual, preencher 

com o nome completo do empreendedor na primeira opção, a letra X na segunda opção 

e as letras XX na terceira opção. 

Obs.: Para ver a orientação quanto à formação do nome empresarial, clique no botão 

explicativo de acordo com a natureza jurídica. 

Clique em Continuar. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 
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Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA ALTERAÇÃO DE 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta às instituições 

para verificar a permissão das atividades econômicas da empresa no endereço. 

Nesta tela o solicitante deverá fazer os seguintes procedimentos: 

 Selecione o município da empresa. 

 No tipo de Alteração, assinale a opção: Atividade Econômica. 

 Caso a alteração seja de filial e a atividade econômica obriga a mudança do 

objeto social da matriz, informe o número da viabilidade da matriz. 

 Informe o NIRE, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. É obrigatório o 

preenchimento do NIRE e CNPJ. 

 Clique no botão Continuar. 
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

São solicitadas as seguintes informações: 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Clique em Continuar. 
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Nome Empresarial, Objeto Social e CNAE 

Descrição do Objeto Social: Descrever o objeto da filial como definido para o 

Contrato Social a ser registrado no órgão de registro. Deve estar coerente com as 

atividades econômicas informadas (CNAE).  

Codificação da Atividade Econômica: Para incluir CNAE preencha os campos de 

atividade econômica, informando o código CNAE e clicando em Buscar. 

Se o código CNAE não é conhecido, a pesquisa pode ser feita na tabela de atividades 

econômicas ou por palavras relacionadas com a atividade. Clique em PESQUISAR NA 

TABELA CNAE ou PESQUISAR POR PALAVRA para pesquisar o CNAE.  

Tipo de Atividade: Informar se a atividade econômica selecionada é principal ou 

secundária.  

Deve existir sempre uma atividade principal. Após selecionar o tipo de atividade clique 

no botão GRAVAR CNAE.  

Para eliminar uma atividade selecionada, clique no CNAE na tabela e clique no ícone de 

lixeira em excluir.  

Para alterar tipo de atividade econômica clique sobre o CNAE na tabela, selecione 

principal ou secundária e clique em Alterar Tipo de Atividade. 

Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Observação: 

Para pesquisar na tabela CNAE: 

 Clicar no Cod. Atividade ou Divisão; 

 Localizar a Codificação da Atividade Econômica; 

 Clicar no botão SELECIONAR. 
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Para pesquisar por palavra contida no Objeto Social da empresa: 

 Preencher um ou mais campos de palavra; 

 Informar o tipo de busca: “E” (realizar a pesquisa obtendo todas as descrições 

das palavras acima) ou “OU” (encontrará todas as possibilidades de CNAE de 

acordo com um ou mais palavras descritas acima). 

 Clicar no botão BUSCAR; 

 Clicar no código de atividade na tabela; 

 Clicar no botão SELECIONAR. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 
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Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 

 

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 
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PEDIDO DE VIABILIDADE PARA ALTERAÇÃO DE 

ENDEREÇO 

É um conjunto de procedimentos no qual o cidadão faz uma consulta para verificar a 

permissão de funcionamento da empresa em um novo endereço.  

A Prefeitura analisa e, de acordo com a legislação do solo e da atividade econômica, 

defere ou indefere o Pedido de Viabilidade. 

Nesta tela o solicitante deverá fazer os seguintes procedimentos:  

 Selecione o município do endereço de instalação da empresa. 

 No tipo de alteração, assinale a opção: Endereço. 

 Informe se a mudança de endereço é no mesmo município, em outro município 

ou de outra UF.  

 Informe o NIRE, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal (o NIRE e o CNPJ são 

obrigatórios). 

 Clique no botão Continuar. 
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Dados do Solicitante e da Pessoa Jurídica 

São informados os dados de identificação do solicitante (Contabilista ou Responsável) e 

da Pessoa Jurídica. 

São solicitadas as seguintes informações: 

 Informar se o solicitante é CONTADOR.  

 Sim: Caso o contador não esteja cadastrado no sistema, será necessário 

cadastrar os dados do contador: nome, CRC e endereço, clicando no botão 

CONTADOR ao lado do campo CPF ou CNPJ do solicitante; 

 Se o solicitante é uma pessoa física, assinale e digite o CPF, e informe o nome 

do solicitante. 

 Se o solicitante é uma pessoa jurídica, assinale e digite o CNPJ, e informe o 

nome empresarial do solicitante. 

 Email do solicitante. 

 

Informe os dados da Pessoa Jurídica: 

 Preencha o número do IPTU do estabelecimento, 0 se for Zona Rural; 

 Endereço: 

 CEP: O requerente pode informar diretamente o novo CEP da empresa e 

clicar no botão BUSCAR CEP, ou procurar o CEP clicando botão 

PESQUISAR ENDEREÇO:  

Irá abrir uma tela (Consulta Dados do Endereço) para pesquisar o CEP. 

Selecione os campos: Bairro, Tipo de Logradouro e Logradouro e clique no 

botão SELECIONA CEP; 

O CEP é automaticamente preenchido na tela; 

 Informe o número do estabelecimento 
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 Informe o complemento clicando no botão TIPO DE COMPLEMENTO; 

Selecione o tipo, digite a descrição e clique em SELECIONAR; 

 

 Digite o ponto de referência; 

Obs.: Complemento e ponto de referência não são campos obrigatórios; 
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 Clique em Visualizar Mapa; 

 

 Clique no botão FECHAR e clique em SIM para confirmar o endereço 

visualizado no mapa: 

 

 Automaticamente é preenchido também o campo: Coordenada Geográfica. 

 

 Caso a coordenada geográfica preenchida pelo sistema estiver incorreta: 

clique no botão AJUSTAR preencha os campos de Latitude e Longitude e 

clique em CONFIRMAR. 

Após preencher os campos citados acima clique no botão CONTINUAR. 
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Informações Complementares 

São campos de preenchimento obrigatórios necessários para avaliar o Pedido de 

Viabilidade de acordo com cada entidade. 

Caso a informação solicitada não se aplique ou não exista, informe 0. 

Terminado o preenchimento do Pedido de Viabilidade clique no botão ENVIAR. 

 

 

Anote o número do protocolo. Somente com esse número poderá ser acompanhada a 

sua solicitação do Pedido. 
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Clique em Ver Relatório para visualizar os dados do Pedido de Viabilidade e instruções 

de cada instituição que fará a análise. 

 

Imprima o relatório do Pedido de Viabilidade clicando no botão imprimir no final da 

tela. 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 
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CONSULTA DA VIABILIDADE 

Esta aplicação permite consultar o andamento do Pedido de Viabilidade ou do Protocolo 

de Legalização do registro na Junta Comercial. 

Para consultar a Viabilidade ou processo de Legalização, informe o Número do 

protocolo e clique em BUSCAR.  

 

Aparece a tela Consulta de Protocolos: 

 

No Estado do Processo aparece a situação da Viabilidade: Em análise, aguardando 

resposta, pendente de avaliação, finalizado e cancelado. 

A Data de Atualização é a data da última análise feita pelas instituições. 

A Data de Incorporação é a data que foi finalizada o Pedido de Viabilidade. 

1. Clique no botão Relatório para visualizar a página com os dados da Viabilidade, 

as instruções e a análise de cada instituição. 
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2. No início do relatório aparece: o número do Pedido de Viabilidade, a data da 

solicitação e a situação do Pedido. 

3. A situação pode ser: Válida para trâmite no Órgão de Registro e não válida para 

trâmite no Órgão de Registro. 

 

4. No relatório aparece também a Consulta de Pendências e Justificativas do 

deferimento ou indeferimento feito pelas Instituições. 

5. Para imprimir o relatório clique no botão Imprimir no final da tela. 

6. Clique no botão Viabilidade para visualizar as informações do Pedido de 

Viabilidade preenchido pelo solicitante. 
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7. Clique no botão Pendências para abrir a página de Consulta de Pendências. 

 

8. Clicando sobre as Instituições aparece à situação ou status do processo, se foi 

deferido ou indeferido. 

 

9. A Instituição pode solicitar que sejam anexados documentos pendentes: 

 Em Consulta de Pendências: Clique sobre as Instituições na tabela. 

 

 Clique em uma de suas áreas, exemplo: Tributação, que está com status 

pendente. 
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 Clique sobre a solicitação do documento para anexa-lo. 

 

 Anexe o documento clicando no botão SELECIONAR AQUIVO e a seguir 

clique em ADICIONAR ARQUIVO. 

 

10. Tela com a resposta da Instituição ao arquivo anexado: 

 


