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CNPJ VERSÃO 3.5: IMPACTOS NA PBH E 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS CADSINC

Belo Horizonte, 22/08/2012

CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Povoamento do NIRE
� Será alterado o número do mesmo no Cadastro 

Municipal de Contribuintes Mobiliários – CMC

� Nome Empresarial e Porte
� Será ajustada a partícula do Porte logo após o 

Nome Empresarial dos CNPJs que forem 
alterados na RFB, além do próprio porte � FIC, 
AIDF, NFS-e serão ajustados
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CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Interrupção de Atividades e Reinício –
eventos 412 e 413
� Se o evento 412 for de Matriz � irá paralisar 

todas as Inscrições Municipais Ativas e Inaptas 
ligadas à raiz do CNPJ;

� Se o evento 412 for de Filial � irá paralisar 
somente as IM Ativas e Inaptas ligadas ao CNPJ 
completo;

CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Interrupção de Atividades e Reinício –
eventos 412 e 413
� Se o evento 413 for de Matriz � reativa todas as 

IM Paralisadas cuja data da paralisação seja 
igual à data de paralisação da Matriz;

� Se o evento 413 for de Filial � reativa somente 
as IM Paralisadas ligadas ao CNPJ completo.



23/08/2012

3

CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Paralisação dos Sistemas da PBH:
� CadSinc BH � paralisação das 20 horas da 

sexta feira dia 24/08 até às 08h00min do dia 
28/08;

� CMC � das 20 horas da sexta feira dia 24/08 
até às 08h00min do dia 28/08;

� CMC � na segunda dia 27/08 será feita a 
manutenção do acerto da partícula do porte logo 
após o Nome Empresarial e do porte;

CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Paralisação dos Sistemas da PBH:
� Não haverá atendimento, emissão de FIC, 

Certidão de Cadastro, baixa, pedidos no 
CadSinc BH nas Unidades do BHResolve, nem 
por e-mail no período de 17 horas do dia 24/08 
às 08h00min do dia 28/08/2012;

� Não haverá emissão de Alvará de Localização e 
Funcionamento no período de 20 horas do dia 
24/08 às 08h00min do dia 28/08/2012;
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CNPJ 3.5 – IMPACTOS PBH

� Paralisação dos Sistemas da PBH:
� Não haverá emissão de Pesquisa Prévia de 

Viabilidade envolvendo a PBH no período das 20 
horas do dia 24/08 às 08h00min do dia 
28/08/2012; 

VIABILIDADE 

� Nova Viabilidade: 11/05/2012
� Já preparada para o Modelo da RedeSim, que 

substituirá o Cadastro Sincronizado Nacional;

� Endereço PBH: a resposta é concedida em 
tempo real;

� Envolve Pesquisa de Nome e de Endereço;
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VIABILIDADE
� Principais equívocos cometidos:

� Não aguardam a conclusão da Viabilidade no 
sítio da JUCEMG e já solicitam pedido no 
Cadastro Sincronizado utilizando essa 
Viabilidade � resposta: Viabilidade não 
encontrada;

� Realizam Viabilidade direto no sítio da PBH e 
informam essa no Cadastro Sincronizado � só 
pode utilizar no CadSinc Viabilidades feitas no 
sítio da JUCEMG, que agora iniciam com MGP. 
Não usem as iniciadas com 99 do Portal da PBH 
(Viabilidades especulativas);

VIABILIDADE
� Principais equívocos cometidos:

� Utilizam uma Viabilidade no CadSinc e outra 
quando da solicitação do Alvará, sendo que elas 
foram feitas com dados diferentes (CNAEs 
diferentes, endereço, IPTU, etc. � Alvará não é 
emitido;

� Realizam uma Viabilidade com dados 
atualizados, porém os dados nos Cadastros 
CNPJ e do Município de Belo Horizonte não 
sofreram atualização � Alvará não é emitido.
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VIABILIDADE
� Dúvidas quanto à Viabilidade:

� BH Resolve da Secretaria Municipal de 
Regulação Urbana – Rua Caetés, 342;

� E-mail: gelae@pbh.gov.br

CADSINC BH
� Principais equívocos cometidos:

� INSCRIÇÃO MUNICIPAL COM DV “X”:
� Colocar zero à esquerda do número da IM;

� Se não colocar o zero à esquerda, o dígito não será 
informado e o pedido será reprovado;

� Informação disponível no sítio do CadSinc PBH –
www.fazenda.pbh.gov.br, item Cadastro Sincronizado 
e no Ajuda do Coleta Web CNPJ

� Eventos de Alteração � informa um CNPJ e a 
IM não pertence àquele CNPJ, ou informam a IM 
errada – faltando DV, por exemplo.
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MUDANÇA PARA 2013
� Tamanho da Inscrição Municipal de BH

� Passará a ter 11 Posições:
� Atuais IMs � será acrescentado o Zero à esquerda e 

o DV não será alterado;

� IMs geradas no sistema novo (primeiro 
estabelecimento) � iniciarão com o número “1” à 
esquerda;

� IMs de filiais geradas no sistema novo, mas a raiz da 
IM era do sistema velho � serão geradas com Zero à 
esquerda.

� Todos os sistemas serão ajustados: CND, Dívida 
Ativa, AIDF, DES, NFS-e, Cobrança, etc.

INFORMES GERAIS CADSINC
� Informes Gerais:

� Atendimento do Cadastro Sincronizado relativo à 
SEFIN-BH: 
� BH Resolve – Rua Caetés, 342;

� E-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

� Telefone: 156 – SacWeb

� Não existe mais o telefone 3277-1480

� Baixa
� Análise sendo realizada agora pelo Sistema de Baixa 

Automatizada – objetivo: redução do prazo de 
respostas das Baixas.
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FIM


