
 

 

 

 

 

 Tipo de processo 

selecionado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viabilidade para instalação de atividade-construção 

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 

Clique para receber uma nova senha que 

será enviada para o email cadastrado. 
 

PRÓXIMOS PASSOS 

Primeiro acesso: 

Clique para efetuar o seu 

cadastro e receber a 

senha de acesso. 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

Usuário 

Para visualizar os 

processos solicitados. 

Identificação  

do usuário 

(nome e CPF/CNPJ) 

4. Clique para visualizar 

a opção de solicitação. 

AVISO IMPORTANTE: 

Mantenha as informações 

do seu cadastro 

atualizadas! 

Processos 

em 

exigência

. 

Sair do 

sistema 

5. Clique 

para solicitar 

o processo. 

PRÓXIMOS PASSOS Consulte a legislação no site do Portal 

de Licenciamento Urbanístico. 

Após a validação do cadastro de usuário, as opções para 

solicitação de processos digitais poderão ser visualizadas. 
 

ATENÇÃO: A consulta de viabilidade se 

aplica aos casos especiais e aos não 

perfeitamente definidos na legislação. 



 

 

 

 

 

 

7. Digite cada 

sequencial 

utilizado no 

processo.  
Cadastrar todos os 

imóveis. 

 

6.Clique para inserir 

todos os imóveis 

(componentes do 

futuro projeto). 

Tipo de processo selecionado. 

Aba 1 

 

No carnê do IPTU: 

veja onde localizar o número do sequencial do imóvel 

PRÓXIMOS PASSOS 

8. Clique para o 
preenchimento automático 

dos demais campos. 
 

9.Clique para 

incluir cada 

imóvel. 
 



 

 

 

15. Só clique após anexar a 

documentação básica na aba 

‘Documentos’. 
 

Salve se não for concluir o 

cadastro do processo no 

momento. 
 

AVISO: Consulte 

as orientações 

para anexar a 

documentação 

básica na 

solicitação. 

Passe o mouse 

(sem clicar) para 

visualizar os 

comandos. 
 

Localização do imóvel 

georreferenciada (ESIG). 

Confira o(s) 

imóvel(is) 

inserido(s). 

12. Clique para 

incluir cada 

atividade. 

11. Selecione o 

uso, a(s) 

categoria(s) e 

atividade(s). 
 

10. Após inserir 

todos os imóveis, 

selecione o principal. 

 

13. Assinale o 

tipo de 

solicitação. 
 

14. Esclareça o 

pedido. 
 


