
 

Viabilidade de Legado e de MEI – Prefeitura 

Viabilidade de Legado e MEI (Para que serve? Quando usar?): 

Permite que o MEI (Microempreendedor Individual) ou pessoa jurídica já constituída que não está alterando 

dados no órgão de registro consiga realizar consulta de viabilidade para que a prefeitura possa realizar sua 

análise quanto ao endereço. Após o deferimento da viabilidade, será possível iniciar licenciamento. 

 Na viabilidade de legado e de MEI, a empresa obtém deferimento da prefeitura quanto ao endereço. 

 Nesta modalidade de viabilidade, o endereço será carregado da base de dados, ou seja, o campo de 

endereço virá preenchido.  

 O cidadão deverá informar IPTU, área, complemento de cnae (se houver) e preencher questionário 

da prefeitura.  

 Após a conclusão da “viabilidade de legado e de MEI”, o cidadão poderá realizar o licenciamento de 

pessoa jurídica.  

 Ao informar o CNPJ para iniciar o licenciamento, o sistema alertará o cidadão quanto a necessidade 

de realizar a viabilidade de legado e MEI.  

1º Acessar o https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/   ou através do portal da REDESIM 

http://www.redesim.mg.gov.br/ (criar cadastro pessoal); 

2º Clicar no módulo Viabilidade; 
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3º Clicar em Viabilidade para Legado e MEI; 

 

4º Informe o CNPJ e clique em Pesquisar: 

 

Confira as informações que o sistema está trazendo e clique em Avançar; 

Confirme o CEP do Local da Viabilidade e avance; 

 

 

 

 



 
 

5º Informe IPTU, área total da edificação, área utilizada; 

 

6º Confirme os CNAEs que o sistema traz, e informe no campo Complemento como deverão ser executados esses 
Cnaes para esclarecimento da Prefeitura, após, avance; 

 

 

7º Responda ao questionário da Prefeitura; 

8º Confirme os dados informados e clique em Concluir a Viabilidade, será gerado um protocolo, que deverá 

ser anotado para posterior acompanhamento; 

9º Após o deferimento da Viabilidade, retorne ao Portal de Serviços e clique em Inscrições Tributárias e 

Licenciamento; 



 

 

 

10º Dentro do módulo Licenciamento verá a opção de Prefeitura, clique nela (Visualizar) e confira os dados 

informados para "solicitar" o pedido de alvará; 

 

 

 


