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Proposta

 Licenciamento 100% Online

 Integrar todos os licenciamentos presentes na prefeitura.

 Interligar setores/departamentos de outras secretarias.

 O usuário poder acompanhar o seu processo de licenciamento de 

qualquer lugar.

 Geração de URL com código de acesso privado para fiscalização 

ou acompanhamento do processo.

 Gestores poder criar o processo de licenciamento de forma 
dinâmica sem depender totalmente da Coordenadoria Municipal 

de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa (CMTI)



Usuários

 Trataremos como Clientes:

1. Cidadãos

2. Empresas

3. Técnicos

4. Procuradores



Usuários Administrativos

 Administrador

 Responsável pela parametrização de cada processo de licenciamento

 Gerente

 Responsável pela parametrização de cada processo de licenciamento da Secretaria

 Cadastro de Usuários

 Liberação de Licenças (último passo do processo de licenciamento)

 Técnico

 Responsável pelo andamento do processo de licenciamento:

 Verificação dos Passos

 Verificação dos Documentos

 Verificação dos Dados inseridos

 Adicionar Condicionantes

 Adicionar Pendências

 Encaminhamento do Processo



Como o sistema irá funcionar?

Visão do Cliente

 O Cliente irá fazer um cadastro inicial, preenchendo os dados pessoais, 
assim ele terá acesso ao portal de licenciamento.

 Já autenticado no portal, o cliente terá as opções de 
cadastrar/acompanhar seus processos e alterar seus dados pessoais.

 Novo Processo de Licenciamento

 Selecionar qual Licença deseja solicitar, ex.: Licença de Obras Residência 
Unifamiliar

 Preencher os formulários necessários para essa licença

 Enviar os Documentos Necessários

 Adicionar Empresa/Técnico Responsável pela obra.

 Preenchido os dados ele receberá o número de protocolo e o processo irá 
aparecer no sistema na lista de processos em aberto.



Como o sistema irá funcionar?

Visão do Cliente

 Acompanhar Processo de Licenciamento

 Verificar situação do Processo

 Verificar em qual passo/departamento ele está

 Verificar se há pendências

 Interagir com processo. (Enviar documentos/dados solicitados)



Tela Principal do Cliente



Tela exemplo de Formulário



Perfil Administrativo

 Funções: Acompanhar processos e parametrizar os licenciamentos

 Ele vai ser responsável pelo cadastro de: Departamentos, 

Formulários, Licenciamentos, Profissões, Secretarias e Tipos de 

Documentos



Como o sistema irá funcionar?

Visão do Servidor
 Irá verificar os processos iniciados.

 Poderá também criar um processo de licenciamento (presencial) 
quando houver necessidade.

 Verificar se os documentos enviados são válidos

 Vincular Clientes ao processo: Cidadão, Técnico, Empresa e 
Procurador

 Adicionar Pendências ao Processo

 Anexar Arquivos

 Tramitar o Processo

 Adicionar Condicionantes da Licença

 Alterar a Situação do Processo

 Emitir a Licença



Como o sistema irá funcionar?

Parametrização do Licenciamento
 Cadastrar o Nome do Licenciamento

 Os departamentos envolvidos no processo

 Cada passo do processo

 O quê é passo do processo? 

 O processo ao ser aberto vai pra onde? 

 Exemplo: Licença de obras com regularização

1. Passo 1: Início (abertura do Processo) e encaminhamento ao DFLO (Divisão de Fiscalização de 
Licenciamento de Obras)

2. Passo 2: Vistoria Inicial Fiscal (DFLO)

3. Passo 3: Análise da DIAP (Divisão de Analise de Projetos)

4. Passo 4: Análise da DELI (Departamento de Licenciamento de Obras)

5. Passo 5: Emissão de Taxas (SEMFAZ)

6. Passo 6: Emissão da Licença (DELI)

 Lembrando que é obrigatório o processo ter o “ok” de cada passo para ele seguir em 
frente e emitir a licença.



Tela Principal
Perfil Administrativo



Tela Principal



Cadastro de Departamentos



Cadastro de Licenciamentos



Parametrização do 

Licenciamento



Cadastro de Profissões (para os 

técnicos)



Cadastro de Secretarias



Parametrização de Secretarias



Cadastro de Tipos de 

Documentos


