
Página 5	

MODERNIZAÇÃO	TECNOLÓGICA

A	Seplan	vem	modernizando	seus	processos	de	gestão	na	busca	da	melhoria	da	qualidade	e	eficiência	de
seus serviços,	atendendo	às	necessidades	do	órgão	e	da	sociedade.		

A	 modernização	 tecnológica	 implantada	 na	 secretaria	 propicia,	 além	 de	 uma	 maior	 transparência e	
otimização	de	procedimentos,	benefícios	como	 a	 redução	do	 consumo	de	papel,	 com	 impacto	positivo	
tanto	para	o	meio	ambiente	como	para	os	custos	mensais.

SISTEMA DE GESTÃO URBANA - SGU 
Dando	continuidade	ao	processo	de	transparência	proposto	pela	gestão	atual	e	em	busca	de	modernizar	
cada	 vez	 mais	 sua	 estrutura,	 a	 Seplan continua	 a	 inserir	 novos	 recursos tecnológicos	 para	
desburocratizar	 os	 mecanismos	 do	 órgão.	 Para	 alcançar	 esses	 resultados,	 novos	 módulos	 foram	
inseridos	no	Sistema	de	Gestão	Urbana	(SGU).	

	
MÓDULO	DE	FISCALIZAÇÃO	

Integra	a	 ação	de	 licenciamento	da	Seplan	 e	a	ação	de	 fiscalização	da	Superintência	de	Ordem	Pública	
(Suop),	permitindo	o	acesso	dos	fiscais	às	principais	informações	do	processo,	como	pareceres,	dados	da	
Ficha	de	Análise,	motivo	de	indeferimento,	etc.	

O	sistema	desenvolvido	em	tecnologia	Webpode	ser	acessado	em	qualquer	lugar	com	conexão	à	Internet,	
e	tem como	principais	funcionalidades	do	módulo	de	Fiscalização:	

• Cadastramento	de	ações	fiscais	durante	a	fiscalização;
• Acompanhamento	da	produtividade;	
• Relatórios	estatísticos	gerenciais;
• Integração	com	o	sistema	de	licenciamento.	

Apesar	de	a	 tecnologia	ser o principal	agente	da	mudança	proposta,	é	necessário	que	as	pessoas	que	a	
utilizem	estejam	envolvidas,	permitindo	o	uso	mais	eficiente	dos	recursos	disponíveis	e	o	gerenciamento	
mais	eficaz	das	ações	de	fiscalização.	

A	modernização	da	fiscalização	urbanística	é um	passo	importante	rumo	ao	controle	e	ordenamento	do	
uso	do	solo	de	Lauro	de	Freitas,	trazendo	mais	segurança e	qualidade	de	vida à	população.

Objetivos	específicos	do	Módulo	de	Fiscalização:

• Modernização	e	portabilidade	da	Suop;
• Facilidade	no	acesso	às	informações	pelos	agentes	de	fiscalização;
• Aprimoramento	da	fiscalização;
• Obtenção	de	dados	precisos	para	planejamento	de	futuras	ações;	
• Uniformização	dos	procedimentos	adotados	pela	fiscalização;		
• Redução	de	tempo	e	custos.	
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Figura	2 - Tela	de	Cadastro	da	Solicitação	de	Fiscalização.	
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Figura	3 - Tela	de	Cadastro	dos	Contatos	da	Solicitação	de	Fiscalização.
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Figura	4 - Tela	da	Caixa	de	Entrada	de	Documentos.	
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Figura	5	- Tela	de	Cadastro	de	Ordem	de	Serviço.



	

Página 10

Figura	6 - Tela	de	Cadastro	de	Procedimento	Fiscal.
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Figura	7 -Relatório	da	Solicitação	de	Ação	Fiscal.	

	

MÓDULO	DE	EMPREEDIMENTO	

Integra totalmente	 o	 licenciamento	 de	 alvarás	 e	 autorizações	 emitidas	 pela	 secretaria	 em	 um	 único	
sistema.	

Em	2014,	novos	serviços	foram contemplados:	

• Autorização	para	Implantação	de	Guarita
• Autorização	para	Obras	em	Vias	e/ou	Logradouros	Públicos
• Licença	para	Demolição
• Licença	para	Construção	de	Muro	Divisório
• Licença	para	Reparos	Gerais	
• Habite-se	



	

Página 12

Essas	 inclusões	 visam	 facilitar	a	análise	e	dar	maior	 celeridade	 aos	processos	 e,	 assim,	permitir	a	
geração	automática	do	alvará/autorização,	evitando	erros	que	possam	vir	a	acontecer,	caso	fossem	
feitos	manualmente.	
Além	disso,	no	Módulo	de	Empreedimento,	foi	criada	a	Ficha	de	Análise	de	AOP	e	de	Habite-se,	que	
permitem,	através	da	consulta	ao	sistema,	visualizar	a	identificação	dos	empreendimentos,	inclusive	
os	índices	urbanísticos	aplicados,	dispensando	a	consulta	ao	processo	físico.	

	

	

Figura	8 - Caixa	de	Entrada.	
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Figura	9 -	Tela	de	Análise.	

	

Figura	10 -	Caixa	de	Entrada	do	Licenciador.
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Figura	11	- Minuta	do	Alvará.
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Figura	12 -	Tela	de	Licenciamento.
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Figura	13 - Alvará/Autorização.	
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Figura	14 - Ficha	de	Análise	de	AOP	– Dados	do	Processo.
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Figura	15	- Ficha	de	Análise	de	AOP.	
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Figura	16 -	Modelo	de	AOP.	
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Figura	17	- Ficha	de	Análise	de	Habite-se.
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Figura	18	- Ficha	de	Análise	de	Habite-se.
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Figura	19	- Ficha	de	Análise	de	Habite-se.
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Figura	20 - Alvará	de	Habite-se	
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FICHA	DE	ANÁLISE	DE	CONTRAPARTIDA	SOCIAL

A	 implantação	 da	 Ficha	 da	 Contrapartida	 Social	 deixa	 o	 processo	 o	 mais	 transparente e	 confiável	
possível,	já	que	todo	o	cálculo	é	feito	pelo	sistema.

	

Figura	21	- Caixa	de	Entrada.
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Figura	22	- Fichas	de	Análise	Cadastradas.	

	

Figura	23	-	Ficha	de	Análise.	
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Figura	24 - Relatório	da	Ficha	de	Análise.	
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MÓDULO	DE	EVENTOS	

Aumenta	o	escopo	e	a	integração	dos	serviços	prestados	pela	secretaria.	

	

Figura	25	- Caixa	de	Entrada.
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Figura	26 - Tela	de	Análise	do	Evento.
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Figura	27 - Minuta	da	Autorização.
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Figura	28 -	Tela	de	Licenciamento.
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Figura	29	- Autorização	Especial	para	Eventos.	
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MÓDULO	DE	PUBLICIDADE

A	 análise	 e	 licenciamento	 das	 autorizações	 para	 exibição	 de	 publicidade,	 emitidas pela	 secretaria,	
passaram	 a	 ser	 integrados ao	 SGU.	 Até	 então,	 esses	 licenciamentos	 eram	 feitos	 através	 do	 Portal	 da	
Seplan.

	

Figura	30 – Caixa	de	Entrada
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Figura	31 -	Ficha	de	Análise	(Dados	do	Processo)	

	



	

Página 34

Figura	32 - - Ficha	de Análise	(Dados	do	Análise)	
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Figura	33 - Ficha	de	Análise	(Dados	da	Vistoria)
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Figura	34 - Modelo	de	Autorização	de	Publicidade	
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GESTÃO	DE	INDICADORES	(SINALIZAÇÃO	POR	TEMPO)

Os	indicadores	são	 instrumentos	essenciais	de	gestão	nas	atividades	de	monitoramento	e	avaliação	da	
Seplan,	proporcionando	informações	sobre	o	desempenho	organizacional	e	de	seus	processos.

O	 objetivo	 desta	 sinalização	 foi	 mostrar	 o	 tempo	 que	 um	 processo	 está	 sem	 movimentação	 no	 SGU	
através	da	“Caixa	de	Entrada”	de	um	departamento	ou	analista.

A	sinalização	ocorre	da	seguinte	maneira:

	 Indica	que	um	documento	está	parado	(ou	sem	movimentação)	há	mais	de	15	dias.

	 Indica	que	um	documento	está	parado	(ou	sem	movimentação)	há	mais	de	30	dias.

	

Figura	35 -	Caixa	de	Entrada	com	Sinalização.	
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SISTEMA PARA CADASTRO DOS AMBULANTES
Com	o	objetivo	de	informatizar	o	cadastramento	dos	ambulantes	de Lauro	de	Freitas,	foi	desenvolvido	
pela	Seplan	uma	aplicação	Web,	integrada	ao	Portal	Seplan,	com	as	seguintes	funcionalidades:

• Tela	de	cadastro	com	captura	de	foto;	
• Emissão	de	requerimento	com	os	dados	cadastrados	e	local	para	assinatura	do	ambulante;	
• Emissão	de	comprovante	de	cadastramento;	
• Consulta	de	ambulantes	cadastrados;	
• Elaboração	de	relatórios	estatísticos	após	o	período	de	cadastramento.	

	

Figura	36 - Tela	Inicial	do	Sistema	de	Cadastro	de	Ambulantes	

	

Figura	37 -	Tela	de	Consulta	do	Sistema	de	Ambulantes	
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Figura	38	- Tela	de	Cadastro	do	Sistema	de	Ambulantes.	
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Figura	39	- Requerimento	do	Cadastro.
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Figura	40 - Comprovante	de	Cadastro.	

SITE SEPLAN
Desde	a	sua	criação	em	2013,	o site	da	Seplan tem	como	foco	principal	a	transparência	das	informações.		
A	 transparência	 e	 o	 acesso	 à	 informação	 são	 essenciais	 para	a	 consolidação	 do	 regime	democrático	 e	
para	a	boa	gestão	pública.

Está	 disponível no	 site	 do	 órgão	 um	 item	 específico	 denominado	 “Transparência	 Seplan”	 onde	 estão	
reunidos	e	divulgados,	de	 forma	dinâmica,	 informações	da	Seplan	 que	são	de	 interesse	 coletivo	com	o	
objetivo	 de	 facilitar	 o	 acesso	 à	 informação	pública,	 conforme	determina	 a	 Lei	 de	Acesso	 à	 Informação	
(Lei	 nº	 12.527,	 de	 18/11/2011),	 regulamentada	 em	 16	 de	 maio	 de	 2012	 pelo	 Decreto	 Federal	 nº	
7.724/2012.	

Neste	ano	foram	acrescentados	os	seguintes	itens	à	“Transparência Seplan”:	

• Consulta	-TACs	de	Contrapartida	Social
• Consulta	- Parâmetros	adotados	pelos	Loteamentos	e	Condomínios
• Legislação	–	Desapropriação,	com	o	mapa	temático	apresentando	a	poligonal	objeto	da	

desapropriação.
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Figura	41	- Site	- Transparência	Seplan.	
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Figura	42	-	Site	–	Consulta	TAC	de	Contrapartida	Social.
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Figura	43 -	Site	-	Consulta	dos	Parcelamentos.	
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Figura	44 -	Site	– Consulta	dos	Parâmetros	do	Parcelamento.	

	

Figura	45 - Site	- Consulta	de	Legislação	/	Desapropriações.	
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REQUERIMENTO ONLINE 
A	 Seplan,	 com	 o	 objetivo	 de	 garantir	 uma	 gestão	 de	 serviços	 públicos	 dotada	 de	 qualidade	 no	
atendimento	ao	cidadão,	passou	a	disponibilizar os	serviços	online	através	da	Central	de	Serviços	do	site	
do	 órgão.	 Agora,	 os	 requerentes	 podem	 fazer	 a	 solicitação	 de	 abertura	 de	 processo	 através	
do Requerimento	 Online,	 o sistema	 permite	 ao	 cidadão	 a	 solicitação	 inicial	 de	 um	 processo	 de	
empreendimento	do	tipo:	

• Análise	de	Orientação	Prévia	- AOP	
• Habite-se	
• Licença	para	Ampliação	e/ou	Reforma
• Licença	para	Construção	
• Licença	para	Construção	de	Muro	Divisório	
• Licença	para	Demolição
• Licença	para	Modificação	de	Projeto
• Licença	para	Reparos	Gerais

	

O	 acesso	 ao requerimento	dar-se através	 de	 um	 cadastro	 onde	 é	 necessário	 informar	 os	 dados	 de	
identificação,	endereço	e	a	senha	que	será	utilizada	aos futuros	acessos	ao	Requerimento	Online.	

Para	 se	 cadastrar	 na	 Central	 de	 Serviços	 Seplan,	 é	 necessário clicar	 no	 banner	 da	 Central	 de	 Serviços	
Seplan,	depois	clicar	na	opção Requerimento Online e	por	fim		na	opção	"Ainda	não	sou	cadastrado". 	

Além	 disso,	 cada	 serviço	 apresenta	 um	 formulário	 específico	 onde	 é	 possível	 informar	 os	 dados	
necessários	 para	 análise	 de	 cada	 serviço,	 como,	 por	 exemplo,	 no	 caso	 de	 Licença	 para	 Construção	
informações	 tais	 como	 gabarito,	 área	 privativa,	 área	 utilizada,	 área	 construída,	 área	 permeável,	 uso,	
entre	outros.
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Figura	46 - Tela	principal	do	site	da	Seplan - Central	de	Serviços	Seplan
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Figura	47	- Tela	de	Acesso	à	Central	de	Serviços	Seplan	

	

Figura	48 -	Tela	do	Requerimento	Online	do	site	Seplan	 	
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Figura	49 -	Tela	de	cadastro	do	Requerimento	de	Construção 



	

Página 50

GEORREFERENCIAMENTO DE AOP’S E ALVARÁS DE HABITE-SE 
A	Seplan	iniciou	o	lançamento	das	AOP’s	e	dos	alvarás	de	Habite-se emitidos	pela	atual	gestão	na	base	
cartográfica	do	Município.	

O	montante	de	90%	das	AOP’s	emitidas	nos	anos	de	2013	e	2014	haviam	sido	lançadas	em	formato	que	
possibilitará a	 consulta	 por	 parte	 de	 qualquer	 pessoa	 através	 de	 imagem	 cartográfica	 (foto	 áerea).	
Somente	 as	 AOP’s	 cuja	 localização	 não	 foi	 possível	 identificar	 com	 as	 informações	 contidas	 nos	
processos, ainda	não	foram	lançadas.

Também	foram	lançados	100%	dos	alvarás	de	Habite-se	emitidos	no	ano	de	2014,	contendo	informações	
acerca	da	área	total	da	poligonal,	bem	como:	proprietário,	inscrição	imobiliária	e	data	de	deferimento.

	

Figura	50–Visualização	de	AOP	através	do	Google	Earth.	
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Figura	51 - Visualização	de	das	informações	de	alvará	de	Habite-se	emitido através	do	Google	Earth.


