Documentos/informações necessários para o pedido de viabilidade:
- CPF
- Espelho do Imóvel (Documento que você deverá solicitar pessoalmente no setor de Tributos
Imobiliários, na Prefeitura de Chapecó. Endereço: R. Mal. Floriano Peixoto, 145 - Centro, Chapecó - SC, 89801501).
- Nome completo da mãe
- Telefone de contato do solicitante
- E-mail do solicitante
Iniciando o pedido de viabilidade:
- Acessar o link www.chapeco.sc.gov.br
- Desative o Pop-up desta página.
- Clique em “CIDADÃO | EMPRESA | NFEs |IPTU”
- Clique em “PEDIDO DE VIABILIDADE”, logo abaixo do ícone “EMPRESA” e preencha o formulário, como
nas fotos abaixo:

Preencha os campos com CPF, Nome do solicitante e E-mail Solicitante. Preencha o restante das informações. Se
você for um AUTÔNOMO, em “TIPO JURÍDICO” selecione a opção: “EMPRESÁRIO”, assim como na foto abaixo:

Se atuar em estabelecimento fixo, o endereço solicitado na viabilidade deverá ser o mesmo endereço do
estabelecimento em questão. Caso contrário, deverá ser preenchido com o endereço de sua residência. Os
campos abaixo devem ser preenchidos tanto para Pessoa Jurídica quanto para Pessoa Física. Clique em
“PESQUISAR ENDEREÇO” e preencha os campos solicitados. Depois que você preencher todos os campos de
ENDEREÇO, clique em “VISUALIZAR MAPA”.

Em “QUADRO SOCIETÁRIO” preencha os campos e em seguida clique em “ADICIONAR SÓCIO”. Se for uma
Pessoa Física (autônomos ou profissionais liberais), também será necessário o preenchimento deste campo.
Em “NOME EMPRESARIAL” existem 3 opções para nome de sua empresa (mesmo se você for um autônomo).
Coloque o seu nome em TODAS as opções, apenas diferenciando-as com algum número no final.
Exemplo:

Acesse o link www.cnae.ibge.gov.br para consultar o código do CNAE referente à sua atividade ou profissão.

- Digite o nome de sua profissão ou atividade. EX: contador; contabilidade.
- Copie o número do código. EX. 6920-6/01
Após obter o código do CNAE, retornar à viabilidade e informar este código (sem os caracteres ” –“ e ” /”) no
campo “CÓDIGO CNAE” e clique em “BUSCAR”.
- No campo “DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL” informe o que está escrito no campo “DESCRIÇÃO CNAE”,
conforme imagem abaixo.
- Clique em “GRAVAR”.

Preencha todos os campos.

Se seu endereço for o de sua residência, o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” precisa ser preenchido assim:
“Artigo 3º, da LC 489/2012, referente à Licença Especial”, conforme imagem abaixo.
Para consultar um processo de viabilidade
- Acessar o link www.chapeco.sc.gov.br
- Clique em “CIDADÃO | EMPRESA | NFEs |IPTU”

- Clique em “PROTOCOLOS DO REGIN”, logo abaixo do ícone “EMPRESA”
- Digite o número do seu protocolo com 14 dígitos e clique em “BUSCAR”.
- Clique em “PENDÊNCIAS”
- Clique em “PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ”
- Verifique o estado de cada setor que está analisando sua viabilidade
- Quando houver algum setor que tenha alguma “pendência”, clique onde diz: “PENDENTE” e regularize
no setor da pendência.
- Quando TODOS os 07 setores estiverem com o status de APROVADO ele ficará ”VÁLIDO PARA
TRÂMITE NA PREFEITURA” (assim como na foto abaixo) e então dirija-se à Prefeitura, 2º piso (Endereço: R. Mal.
Floriano Peixoto, 145 - Centro, Chapecó - SC, 89801-501).
- Não esqueça de trazer um documento pessoal com foto e em caso de Profissional Liberal, traga a
carteira do respectivo Conselho.

