
                 
 

Informações sobre consulta de viabilidade     

 
A consulta de viabilidade em Belo Horizonte foi normalizada no dia 27 de setembro de 2010. A regra geral de uso 
está concluída e funcionando normalmente. Porém, o sistema tem apresentado alguma dificuldade no momento do 
processamento das consultas, com isso, algumas solicitações estão demorando um tempo maior. A Prodabel está 
trabalhando para resolver esse problema o mais breve possível. 
 
As áreas que possuem alguma especificidade, ainda não estão contempladas no programa (Áreas de Diretrizes 
Especiais- ADE’s, de controle do uso do solo, de reestruturação do Vetor Norte, etc) e o resultado geral da consulta 
sairá “Sujeita a Análise Específica” e apontará para solicitação de  Consulta Prévia Manual. 
 
Segue abaixo alguns outros esclarecimentos: 
 
O que fazer com as consultas anteriores a 27/09/2010 
 

Todas as consultas anteriores a 27 de setembro, independente do status, deverão ser refeitas. O usuário deve 
acessar o sistema da viabilidade ( www.jucemg.mg.gov.br/viabilidade ), clicar no andamento da viabilidade, informar 
o número da consulta de viabilidade, clicar em “Alterar Consulta de Endereço e/ou Atividades” e em “Confirmar” – 
sem fazer qualquer alteração. Finalizar em “Confirmar Consulta por Endereço”. Para certificar que o procedimento 
foi feito corretamente, verificar se o sistema informou novamente o número da viabilidade. 
 
Como agir nos casos que a consulta for processada após 27/09/2010 e o status da PBH foi rejeitado 
 

Os casos em que o resultado geral da consulta for ”rejeitada” ocorrem devido a atividade não ser permitida 
naquele local. Nesta situação, deverá ser protocolado pedido de consulta prévia manual somente se a empresa 
comprovar um direito de permanência de uso por meio de um dos documentos apontados na consulta prévia. Caso 
contrário, o local não permite e a empresa deverá procurar outro endereço para se instalar, ou funcionar com outras 
atividades permitidas naquele imóvel. 
 
Como proceder quando a consulta de viabilidade estiver com Resultado Geral “APROVADA” e o Status de 
alguma atividade “REPROVADA” 
 

Quando o Resultado Geral da Consulta for aprovado, a mesma consulta poderá ser utilizada no Cadastro 
Sincronizado. Essa divergência de resultados foi corrigida e as próximas consultas não apresentarão mais erro e as 
consultas que apresentaram esse problema serão reenviadas ao portal da viabilidade sem divergência. 
 
O que fazer quando obtiver o resultado da consulta prévia manual da PBH e a reserva de nome da Jucemg 
estiver vencida 
 

Caso a reserva de nome esteja vencida na data de liberação da consulta prévia manual da PBH, o usuário deverá 
entrar em contato com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, através do e-mail: 
protocolo@jucemg.mg.gov.br, informar o número da viabilidade e solicitar a prorrogação da validade da reserva de 
nome. 
 
O tempo de resposta da consulta prévia manual da PBH deverá ser superior a 25 dias devido à grande demanda 
desse serviço. Espera-se que o prazo atingido seja de 7 dias,  quando tudo estará funcionando normalmente. 
 
 
 
 

http://www.jucemg.mg.gov.br/viabilidade
mailto:protocolo@jucemg.mg.gov.br


Considerações finais: 
 
» O protocolo de qualquer natureza referente à Consulta Prévia Manual na central BH-Resolve, deverá ser feito 
obrigatoriamente com a apresentação de uma consulta de viabilidade com data de processamento posterior a 
27/09/2010. 
 
» Atividades não previstas na Lei Municipal: existem atualmente 1423 atividades econômicas previstas no 
CNAE. Destas, 1250 possuem previsão na lei municipal e 173  não. As atividades que não são previstas na lei, não 
podem ser exercidas no município de Belo Horizonte. Para estas, somente as atividades auxiliares. 
 
» Autônomos: O sistema de consulta prévia para os profissionais autônomos está em fase final de ajustes, com 
previsão de normalização para o dia 22/10/2010. 
 
» Consulta prévia para MEI – Para se inscrever como MEI, não é exigência obrigatória apresentar a consulta de 
viabilidade. No entanto, se a pessoa se inscrever em um local onde a legislação municipal não permite, ela estará 
sujeita às sanções e penalidades prevista na legislação, podendo até ser cassado o seu registro. Portanto, antes de 
se inscrever é recomendado que se faça uma consulta prévia para o local a fim de se certificar que o local permite a 
atividade pretendida. Essa consulta pode ser feita no portal da PBH http://portal5.pbh.gov.br/previa/welcome.do, 
onde existe um tipo de pessoa específica para MEI, ou seja uma consulta específica para o Empreendedor 
Individual. 
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