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GUIA DE
UTILIZAÇÃO
DO SISTEMA
APROVA FÁCIL
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Habitação
e Projetos

PREFEITURA

GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
APROVAÇÃO DE PROJETOS
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Projetos
mudou seus processos de aprovação de projeto, licenciamento de
construção e regularização de edificações.
Este guia visa auxiliar o processo de inserção de documentos e
acompanhamento dos processos anexados no Aprova Fácil Videira.
Como realizar o protocolo de novos processos
1. Acesse o Portal de Serviços on-line do Município de Videira.
2. Acesse o sistema Aprova Fácil.
3. Acesse Cadastre-se.

4. Inicie o cadastro do Contribuinte.
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5. Após o cadastro e confirmação pelo e-mail, clique em Login
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6. Informe o e-mail cadastrado e sua senha, clique em entrar.

7. Nesta tela o Contribuinte tem acesso as informações dos processos
que estão protocolados e a possibilidade de novos requerimentos.

8. Novo Requerimento – O Contribuinte clica no processo a ser incluso
conforme os módulos de requerimentos disponíveis.

9. Meus Requerimentos – Informa os processos em andamento,
localização e finalizados
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10. Os demais trazem informações como Agenda, Minha conta (dados
do Contribuinte), Aceite de Termos, Consulta Requerimento
( pesquisa), Contato.
11. Tipos de requerimentos disponíveis
Consulta Prévia – Para requerer uma nova Consulta Prévia clique
aqui.

Na tela seguinte:

Insira as informações conforme solicitado pelo sistema.
Tipo do Empreendimento
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Dados do Proprietário

Insira Dados do Imóvel: adicionar terreno (clique no ícone +) e insira a
inscrição imobiliária.
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Confira os dados apresentados pelo sistema, se estiverem correte
clique em adicionar.

Se necessário indicar mais de uma inscrição imobiliária repita a
sequência anterior.

Informe a área constante em matrícula, insira no documento de
matrícula (obrigatório) a cópia da matrícula atualizada em PDF, pode
ser inserido mais de um documento clicando-se novamente no mais.
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Selecione o Uso e Sub Uso

Verifique os dados e clique em concluir, se necessário alterar clique em
voltar.

Nesta tela informa que o processo está aguardando aprovação pela
Prefeitura de Videira
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O Contribuinte pode consultar em Meus Requerimentos as
informações do processo clicando no ícone.

Processo deferido, clique no ícone para verificar o processo.

Clique em visualizar para acessar a Consulta Prévia

Abrirá em nova página a Consulta Prévia, faça o download e imprima.

Construção Nova – Aprovação de Projeto
Arquitetônico
Para requerer aprovação de projeto arquitetônico clique no ícone
indicado aqui.

Selecione Novo requerimento.

Selecione a Consulta Prévia referente a inscrição imobiliário do imóvel
onde será executado o projeto arquitetônico a ser aprovado, verifique
os dados do terreno, click próximo.
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Verifique as informações referentes ao empreendimento.
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Insira os dados do proprietário.

Dados do imóvel, insira área total do projeto.

Verifique o uso pretendido para a edificação.
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Confirme os dados inseridos, se ok clique em concluir.

Anexe os documentos, clicando no ícone mais, quantos forem
necessários referente ao projeto.
A matrícula deve ser atualizada, máximo 60 dias, se necessários anexar
outros documentos insira no ícone inferior Contratos e/ou Outros
Documentos (Contrato Social, Declarações, Autorizações, etc.),
Salvar
Enviar
Confirmar o envio.
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Insira os Dados Urbanísticos, conforme requerido.

Salvar
Enviar
Confirmar envio.
Anexe os desenhos referente ao projeto arquitetônico. Os arquivos
devem estar em PDF, e constarem somente o desenho referente,
contendo informação (nome, escala, área) na parte inferior esquerda.
- Planta de Situação: anexe a planta do empreendimento, escala 1/500
– 1/1000 (indicar norte, projeção da edificação no terreno, dimensões
do terreno, afastamento da rua mais próxima), na situação deve-se
demonstrar a(s) quadra(s) e ruas próximas;
- Planta de Locação/implantação: anexe a implantação (norte, terreno,
projeção da edificação, dimensões, afastamentos, calçadas, ruas, via
rebaixada, localização de poste, lixeira, área permeável, acessos
veículos/pedestres), escala 1/100 - 1/200 – 1/250;

- Planta de Cortes/Fachadas: anexe individualmente os cortes e
fachadas, insere Corte A, clica no ícone + e insere o Corte B, até inserir
os desenhos referentes, escala 1/50;
- Planta de Cobertura: anexe a planta de cobertura) escala 1/100;
- Anexe a ART/RRT do projeto e execução;
Salvar
Enviar
Confirmar envio.

Responsável técnico pelo Projeto, clique em adicionar novo profissional
e insira os dados conforme requerido pelo sistema.
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Indique o CPF e clique em pesquisar.
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Clique no tipo de registro

Insira o número da ART/RRT e chave (indicar número 0)

Indique o responsável pelos projetos

Clique em salvar
Se necessário pode ser inserido outros responsáveis conforme suas
atribuições junto ao projeto.
Salvar
Enviar
Confirmar envio.
No Quadro de Áreas, insira novo pavimento

Clique em Tipo de Pavimento, e indique se o pavimento é subsolo,
edificação (térreo, 2º Pavimento, Pavimento Tipo, Duplex, etc.)

Indique a descrição – Subsolo, Térreo, Tipo, Duplex, ou conforme
projeto.
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Indique a quantidade

Indique a área construída do pavimento
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Insira arquivo em PDF referente ao pavimento descrito, escala 1/50
contendo indicação, escala e área.

Clique em salvar
Anexe quantos pavimentos necessários conforme o projeto
arquitetônico.

Salvar
Enviar
Confirmar envio.
O processo está aguardando análise junto a prefeitura, clique no
canhoto para verificar o número do processo.

Protocolo
Clicando no ícone canhoto pode-se visualizar e imprimir o protocolo,
com número do processo.
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No ícone meus requerimentos podemos verificar a situação do
processo e seu andamento.
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Caso existam correções ou complementações junto ao processo o
Contribuinte receberá um alerta informado que o processo requer sua
atenção.
Após as correções/complementações o processo retorna a Prefeitura
para nova análise, isto ocorrerá tantas vezes necessárias que o
processo de aprovação do projeto arquitetônico esteja correto.
Estando correto o mesmo, será emitido a aprovação do Projeto
Arquitetônico.
O Contribuinte receberá um alerta que o projeto está aprovado.

Construção Nova – Aprovação de Projeto
Hidrossanitário
O Contribuinte requer a aprovação do Projeto Hidrossanitário, que
seguirá conforme abaixo descrito:
Acessa os Meus requerimentos e clica no processo a ser adicionado
Adicionar processo.

Marca o Hidrossanitário e aprova
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Retorna aos Meus Requerimentos e clica no processo Hidrossanitário.

Anexa os documentos conforme requerido.

Salva.
Envia.
Confirma.

Insere Informações Paramétricas conforme requerido.
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Salva.
Envia.
Confirma.
Insere dados Responsável Técnico pelo projeto hidrossanitário.

Salva.
Envia.
Confirma.

Processo é enviado a Prefeitura para análise
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Caso existam correções ou complementações junto ao processo o
Contribuinte receberá um alerta informado que o processo requer sua
atenção.
Após as correções/complementações o processo retorna a Prefeitura
para nova análise, isto ocorrerá tantas vezes necessárias que o
processo de aprovação do projeto hidrossanitário esteja correto.
Estando correto o mesmo, será emitido a aprovação do Projeto
Hidrossanitário.
O Contribuinte receberá um alerta que o projeto está aprovado.

Construção Nova – Requerer Alvará de Construção
O Contribuinte requer a emissão do Alvará de Construção, que seguirá
conforme abaixo descrito:
Acessa os Meus requerimentos e clica no processo a ser adicionado
(Projeto arquitetônico aprovado)
Adicionar processo – Requerer Alvará de Construção.
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Anexar documentos
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-

ART/RRT : Responsável técnico – Projetos;
ART/RRT : Responsável técnico – Execução;
Licença Ambiental – se necessário;
RPPCI – Aprovação junto ao Bombeiro - obrigatório

Salva.
Enviar.
Confirmar
Processo é enviado a Prefeitura para análise.
Prefeitura emite boleto com taxa e envia ao Contribuinte.
Contribuinte anexa o comprovante de pagamento em arquivo PDF no
sistema.
Contribuinte aguarda a emissão do Alvará de Construção.
Contribuinte recebe o alvará via sistema – visualizar Alvará de
Construção e imprimir.

Após a conclusão da obra o Contribuinte requer no sistema a emissão
do Habite-se.

Habite-se
O Contribuinte requer a emissão do Habite-se, que seguirá conforme
abaixo descrito:
Acessa os Meus requerimentos e clica no processo a ser adicionado
(Projeto arquitetônico)
Adicionar processo – Requerer Habite-se.

Seleciona a etapa do processo referente ao Habite-se
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Anexar documentos.

Salva.
Enviar.
Confirmar
Aguarda agendamento da vistoria pelos fiscais de obra da prefeitura.
Após a liberação da fiscalização segue para emissão da taxa.
Prefeitura emite boleto com taxa e envia ao Contribuinte.
Contribuinte anexa o comprovante de pagamento em arquivo PDF no
sistema.
Contribuinte aguarda a emissão do Habite-se.
Contribuinte recebe o Habite-se via sistema – visualizar Habite-se e
imprimir.

Ampliação
O Contribuinte requer a aprovação de Projeto Arquitetônico de
Ampliação, que seguirá conforme abaixo descrito:
Acessa os Meus requerimentos e clica no processo a ser adicionado
(Ampliação)
Se existir Projeto arquitetônico já aprovado, com emissão de alvará
de habite-se localize a inscrição imobiliária referente ao imóvel.
O processo de ampliação será vinculado a mesma inscrição
imobiliária.
Segue os passos conforme o processo de Construção Nova

Regularização
O Contribuinte requer a aprovação de Projeto Arquitetônico
(Regularização de obra), que seguirá conforme abaixo descrito:
Acessa os Meus requerimentos e clica no processo a ser adicionado
(Regularização de obra)
Segue os passos conforme o processo de Construção Nova

Página | 26

F Á C I L

MAIS INFORMAÇÕES:
planejamento.juciane@videira.gov.sc.br
49 3566 9051

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Habitação
e Projetos

PREFEITURA

