
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

  

 

 

CADASTRO DE USUÁRIO – Pessoa Jurídica 

ATENÇÃO: 

A guia para pagamento 

do D.A.M. relativa a 

entrada de processo 

será expedida com o 

nome do usuário 

cadastrado no sistema. 

ATENÇÃO:  
• Para acesso ao Sistema Integrado de Licenciamento Urbanístico-SILUR é obrigatório efetivar o cadastro de 

usuário de acordo com a norma vigente (Decreto de regulamentação);  
• Só após a validação do cadastro será disponibilizado o menu para o ingresso de processos digitais. 

 

1. Selecione e digite o 

número do CNPJ 

(Pessoa Jurídica). 

 

Primeiro acesso: 

2. Clique para efetuar o 

seu cadastro e receber a 

senha de acesso. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Consulte a legislação no 

site do Portal de 

Licenciamento 

Urbanístico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

3. Clique para 

solicitar o cadastro 

de Pessoa jurídica. 

Para validação do cadastro é necessário que os documentos: 

• Estejam completos e legíveis; 

• Estejam assinados digitalmente pela pessoa jurídica a ser cadastrada; 

• Comprovem os dados informados; 

• Correspondam ao tipo de cadastro solicitado (pessoa jurídica). 

 

Consulte a 

legislação sobre 

as condições para 

cadastro dos 

diversos tipos de 

Pessoa Jurídica. 



 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

ATENÇÃO: Todos os documentos deverão ser anexados em arquivo PDF e assinados digitalmente no 

sistema eletrônico da Prefeitura do Recife. 

Atividade a executar. 

7. Clique para 

incluir os 

dados de 

todos os 

sócios. 

4. Digite o número 

da inscrição 

mercantil da 

empresa. 

5. Só clique, se a inscrição 

for do Município do Recife. 

6. Preencha os dados de acordo 

com a documentação da empresa. 

 

 

Para alterar ou corrigir os dados informados. 

8. Preencha os dados solicitados e finalize o 

cadastro de cada sócio. 



 

 

   

 

 

 

10. Informe o email para 

recebimento da 

correspondência eletrônica. 

9. Preencha os dados de acordo com a 

documentação atualizada da empresa. 

 

11. Clique para incluir o(s) representante(s) 

autorizado(s) pela empresa para abertura de 

processos (OPCIONAL). 

PRÓXIMOS PASSOS 

 

 

12. Preencha os dados solicitados e finalize o 

cadastro do(s) representante(s). 

ATENÇÃO: A indicação de representante para 
abertura de processos urbanísticos dependerá de 

cadastro prévio (como pessoa física) do profissional 
indicado pela empresa. 

 



 

 

 

 

13. Adicione os documentos solicitados, 

digitalizados em formato PDF (frente e verso) e 

assine-os por meio de Certificado Digital (E-CNPJ). 

14. Clique para 

receber o código no 

email informado. 

(verifique na caixa de 

entrada, spam ou lixo 

eletrônico). 

 

15. Digite o código 

recebido por email. 

17. Clique 

para finalizar 

o cadastro. 

 

ATENÇÃO:  

O cadastro depende da validação pelo 

atendimento da Central  

de Licenciamento (03 dias). 

Só após a validação do cadastro, 

poderá ser efetuada a abertura de 

processo digital. 

Consulte as orientações em CADASTRO DE 

USUÁRIO –Verificação de validação.  

16. Assinale 

este campo. 

 

Consulte a legislação no 

site do Portal de 

Licenciamento 

Urbanístico. 

 

A nomenclatura dos arquivos de documentos 

deve identificar o seu conteúdo: 

Exemplos: Contrato social; CNPJ nº 99999999. 
 


