PROJETO DE ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA – preenchimento do formulário
ATENÇÃO:
• Para acesso ao Sistema Integrado de Licenciamento Urbanístico-SILUR é obrigatório efetivar o cadastro de usuário
anteriormente;
• Só após a validação do cadastro será disponibilizado o menu para o ingresso de processos digitais.
selecionados.

1. Selecione e digite:
Pessoa Física – CPF ou
Pessoa Jurídica – CNPJ

2. Caso tenha solicitado o
cadastro, digite sua senha.
3. Clique para entrar no sistema

Primeiro acesso:
Clique para efetuar o seu
cadastro e receber a
senha de acesso.

Para alterar/ atualizar senha
anterior cadastrada.

PRÓXIMOS PASSOS

Após a validação do cadastro
de usuário, as opções para
solicitação de processos digitais
poderão ser visualizadas.

PROJETO DE ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA
Se no decorrer da execução da obra licenciada, forem alterados quaisquer dos
elementos geométricos essenciais do projeto aprovado, será necessária a
aprovação de projeto de alteração durante a obra e novo Alvará de construção,
antes da solicitação do Habite-se/Aceite-se da edificação.

4. Clique para abrir as
opções para solicitação.

Usuário

Sair do
sistema

5. Clique para efetuar a
solicitação.

Identificação do usuário
(nome e CPF/CNPJ).

Para visualizar os
processos solicitados.

Processos em exigência.
AVISO IMPORTANTE:
Mantenha as informações do
seu cadastro atualizadas!

PRÓXIMOS PASSOS

Tipo de processo selecionado.

Aba 1

6. Digite o número do projeto aprovado (com alvará de
construção) a ser alterado.
11. Após inserir todos os imóveis,
selecione o principal.

7. Clique para inserir todos os
imóveis (componentes do
projeto).

No carnê do IPTU:
veja onde localizar o número do sequencial do imóvel

8. Digite cada
sequencial
utilizado no
processo.
Cadastrar todos os
imóveis.

Aba 1

9. Clique para o
preenchimento automático
dos demais campos.

PRÓXIMOS PASSOS
10. Clique para
incluir cada imóvel.

Localização do
imóvel
georreferenciada
(ESIG).

Passe o
mouse (sem
clicar) para
ver os
comandos.

Confira o(s)
imóvel(is)
inserido(s).

12.
Selecione o
uso e
atividade
pleiteada.

14 Clique
para incluir
cada
atividade.

Selecione uma opção

Selecione uma opção

Selecione uma opção

13. Selecione a(s)
categoria(s) e
atividade(s).

Confira a(s)
atividade(s)
inserida(s).

16. Digite o número do
protocolo do documento
deferido para cada item,
quando houver.
15. Assinale o(s) item(ns) se
houver enquadramento de acordo
com a legislação vigente.

Consulte a legislação
no site do Portal de
Licenciamento
Urbanístico.

PRÓXIMOS PASSOS

O preenchimento dos campos com asteriscos é obrigatório para o ingresso do processo.
18. Digite as áreas de acordo com a
legenda do projeto apresentado.
17.
Assinale a
opção.
ATENÇÃO!
Para o cumprimento de
exigências (durante a
análise do processo), o
preenchimento deste
campo deve ser revisado
para compatibilizar com
as áreas alteradas de
acordo com a legenda
das novas plantas
adicionadas.

Norma da
ABNT

Edificações condominiais:
Consulte a Portaria SEMOC nº 073/2014 no
site do Portal de Licenciamento Urbanístico.

PRÓXIMOS PASSOS

Situação 1:
Para Edificação
isolada ou
quando existir
único bloco
(Edificação
condominial)
deve ser
identificado como
“único”.

Preenchimento obrigatório para
todos os projetos.

Situação 2:
Para Edificações
condominiais
com mais de um
bloco, identifique
como: A, B, C,
de acordo com a
legislação.

Passe o mouse (sem clicar)
para ver os comandos.

Confira o total de blocos
do empreendimento.

19. Clique para
cadastrar o bloco.

19a. Clique para
cadastrar cada bloco.

21. Digite o número de
pavimentos do bloco.

20. Digite a
identificação do bloco.
23. Após cadastrar
todos os blocos, clique
para fechar o campo.

22. Clique para concluir o
cadastro de cada bloco.

PRÓXIMOS PASSOS

Preenchimento
obrigatório para
edificações condominiais.
Passe o mouse
(sem clicar)
para ver os
comandos.
Confira o total de unidades
autônomas cadastradas.
30. Digite o
número da licença
prévia ou
simplificada, se
houver.

24. Clique para
cadastrar as unidades
autônomas.

31. Data da emissão da licença
ambiental informada.
33. Previsão
de conclusão
da obra.

32. Digite a
identificação do
empreendimento.
26. Selecione o
tipo de unidade.
25. Selecione o
bloco.

PRÓXIMOS PASSOS

27. Digite a quantidade de
unidades deste tipo por bloco.

29. Após cadastrar todas
as unidades, clique para
fechar o campo.

28. Clique para inserir as
unidades autônomas
especificadas.

ATENÇÃO: O nome do profissional indicado neste campo deve ser o constante no
documento de responsabilidade técnica registrado no Conselho profissional competente
(RRT/CAU ou ART/CREA) e no projeto de arquitetura.

34. Digite o
número da
inscrição
mercantil.

Só clique, se a inscrição for
do Município do Recife.

36.Digite os dados
do(a)autor(a) do
projeto.
38. Assinale o tipo
e informe a
numeração do
documento.

35. Assinale a categoria profissional
do(a) autor(a) do projeto.
Se for outro, especifique.
37. Digite o número do registro
do(a) autor(a) no Conselho
profissional da categoria.
39. Digite o número do
documento de responsabilidade
técnica (autoria) do projeto
apresentado.

40. Informe o
email para receber
as comunicações
eletrônicas.
ATENÇÃO:
O ingresso do processo digital será enviado para validação pela Central de
Licenciamento para a formalização do processo no sistema.
Se não houver a validação do pedido o interessado deverá EFETUAR NOVA
SOLICITAÇÃO observando os motivos da não validação do processo anterior.
Verifique (prazo de 3 dias úteis) o email automático enviado ou a sua
área de login sobre a validação ou não do ingresso do processo.

Salve, se não
for concluir o
ingresso do
processo no
momento.

Só clique após
inserir os
documentos
básicos na
próxima aba.

Consulte as orientações para anexar
a documentação básica na
solicitação.

PRÓXIMOS PASSOS

Número do protocolo da solicitação cadastrada, sujeita a
verificação na validação pela Central de Licenciamento.

Para situações
ENQUADRADAS nas
isenções estabelecidas na
legislação.

Para situações NÃO
ENQUADRADAS nas
isenções estabelecidas na
legislação.

