
 

 

 
 

FLUXOGRAMA – Fase 1 - Emissão de Alvará  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 

  

INÍCIO 

SEMUR – SETOR TÉCNICO 
Analisa documentos apresentados 

 

Está no Setor 
Histórico? 

 

Sim 

Não 

SEMUR encaminha para análise e 

aprovação da SEMPLOG - 

COMDEPH 

 

 

SEMAD - PROTOCOLO 
Recebe documento e protocola  

FIM 

SEMUR 
Recebe processo e distribui 

SEMUR – SETOR TÉCNICO 

analisa documentos  

PROTOCOLO – SEMUR aguarda 
requerente para retirada das taxas 
correspondentes e extrato de IPTU 

(caso inadimplente), aguarda 
temporariamente o retorno dos 
documentos para emissão do 

ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO  

SEMUR – DIV LICENCIAMENTO 
emite taxas e verifica débitos do 
imóvel e do responsável técnico, 

encaminha ao SEMUR - 
PROTOCOLO 

SEMUR-DU (DEPTO URBANISMO) 
encaminha à SEMUR – DIV 

LICENCIAMENTO para emissão de 
Taxas e verificação de Débitos 

CONSULTA 
APROVADA? 

 

Sim SEMUR – SETOR TÉCNICO 
solicita correções e/ou documentos 

encaminha a SEMUR-
PROTOCOLO para aguardo do 

requerente  

Não 

SEMUR – PROTOCOLO aguarda 
requerente para atendimento do 

solicitado, após encaminha à 
SEMUR – SETOR TÉCNICO para 

reanálise 

LEGENDA 

 SEMAD – Secretaria 
municipal de Administração 

 SEMUR – Secretaria 
Municipal de Urbanismo 

 SEMPLOG – Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Orçamento e Gestão 

 CONDEPH – Conselho 
Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico 

 

 

Fase 2 

SEMUR - PROTOCOLO 
Recebe documentos necessários 

para emissão do Alvará de 
Demolição e encaminha ao SEMUR 

– DIV. LICENCIAMENTO para 
emissão do Alvará 

SEMUR – DIV. LICENCIAMENTO 

emite Alvará Demolição e encaminha 

ao SEMUR – DU para assinatura 

 

 

SEMUR – GABINETE assina Alvará 

de Demolição e encaminha ao 

SEMUR - PROTOCOLO 

SEMUR – DU assina o Alvará de 

Demolição e encaminha ao SEMUR - 

GABINETE para assinatura  

SEMUR – PROTOCOLO aguarda 
requerente para entrega de duas 
vias do Projeto (Quando for o caso) 
e do Alvará de Demolição, após 
encaminha ao SEMUR - DEF 

SEMUR – DEF arquiva 
temporariamente o processo e inicia 
o processo de fiscalização da obra 
até solicitação do L.V.T (Habite-se) 


