CADASTRO DE USUÁRIO – verificação da validação
1. Acesse o sistema eletrônico para verificar se o cadastro foi validado ou não;
2. A análise do pedido de cadastro será efetuada pela Central de Licenciamento em até 03(três) dias corridos;
3. Caso o seu cadastro não tenha sido validado, verifique se há exigências e efetue as correções e
complementações relacionadas na mensagem automática, conforme as orientações abaixo.

1. Selecione e digite o número do
documento informado no pedido de
cadastro:
CPF = Pessoa Física ou,
CNPJ = Pessoa Jurídica.

2. Digite a senha cadastrada (enviada
para o email ou alterada pelo
solicitante).

3. Clique para entrar
ATENÇÃO:
Verifique na caixa de entrada, spam ou
lixo eletrônico.
Todas as comunicações das decisões
administrativas, referentes aos processos
digitais, serão efetuadas por meio
eletrônico.

PRÓXIMOS PASSOS

Usuário

Processo de
Cadastro
VALIDADO

O sistema está
liberado para as
solicitações de
processos
urbanísticos,
ambientais e
sanitários.

(Aparece o menu
completo).

Usuário

Processo de
Cadastro
EM
TRAMITAÇÃO
(Aparece o menu
incompleto).

Verifique se há
exigência no processo
de Cadastro conforme
as orientações
abaixo.

PRÓXIMOS PASSOS

1.Clique
na aba
Exigências.

2.Clique para
consultar a
situação do
cadastro.

Processo em
análise.

Processo em
Exigência.

3.Clique para
visualizar as
exigências.
4. Clique para
efetuar os ajustes.

PRÓXIMOS PASSOS

Os ajustes
necessários serão
relacionados na
mensagem pop up.

5. Após visualizar
exigências, clique
para prosseguir.
Atividade a executar.

6. Efetue as
correções nas
informações
solicitadas.

ATENÇÃO:
Os ajustes devem se restringir apenas aos
itens relacionados no email automático
enviado.

Informe: Órgão/UF.

A nomenclatura dos arquivos
de documentos deve identificar
o seu conteúdo:
Exemplos: RG nº 99999999/99;
CPF nº 99999999.

9.Clique para assinar digitalmente
cada documento adicionado.
7. Confira o
nome do arquivo
correspondente
a cada
documento.

8.Clique para
adicionar/substituir
o documento.

10. Clique para
conferir o documento
assinado.

ATENÇÃO: A validação, após o ajuste no Cadastro de usuário,
dependerá de nova verificação pelo setor municipal
competente.

11. Após efetuar as
correções, clique
para concluir o
ajuste.

PRÓXIMOS PASSOS

Usuário

12. Clique para
concluir o ajuste.

