REVALIDAÇÃO DE PROJETO – 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.

REVALIDAÇÃO DE PROJETO
Ato ou efeito de prorrogar o prazo de
validade da aprovação de projeto pela
Prefeitura, pelo prazo definido em lei.

4. Clique para abrir as
opções para solicitação.

Usuário

Sair do
sistema

Identificação do usuário
(nome e CPF/CNPJ).

Para visualizar os
processos solicitados.

5. Clique para efetuar a
solicitação.

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

Tipo de solicitação.

7. Digite o número do
deferimento do projeto
aprovado (válido).

Aba
única

8. Clique para buscar
as informações do
projeto aprovado
informado.

6. Selecione o
tipo do projeto a
ser revalidado.

Clique para visualizar as
informações do projeto aprovado.
ATENÇÃO:
A Revalidação de projetos aprovados em meio físico NÃO será
efetuada por meio do sistema eletrônico (digital).
Neste caso, a formalização do ingresso do processo deverá ser
solicitada, na forma presencial, na Central de Licenciamento.
Faça seu agendamento eletrônico no
Portal de Licenciamento Urbanístico

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

9. Só clique
após inserir os
documentos
básicos na
próxima aba.

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.

