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FASE FINAL – APROVAÇÃO  

 
 
 

 
 

 

  

INÍCIO da fase de 

CONSULTA  

SEMUR – SETOR TÉCNICO 
Analisa documentos apresentados 

 

SEMAD - PROTOCOLO 
Recebe documento e protocola  

FIM da fase de 

CONSULTA 

SEMUR 
Recebe processo e distribui 

PROTOCOLO – SEMUR aguarda 
requerente para retirada, taxas 

correspondentes e extrato de IPTU (caso 
inadimplente), aguarda temporariamente 

o retorno dos documentos para 
APROVAÇÃO DAS PLANTAS  

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

encaminha ao SEMUR - 
PROTOCOLO 

SEMUR – SETOR TÉCNICO 

carimba documentos e encaminha 

para SEMUR – DIV 

LICENCIAMENTO para emissão 

de Taxas e verificação de Débitos 

CONSULTA 
APROVADA? 

 

Sim 

Obs. A SEMUR quando necessário poderá encaminhar os documentos para análise e pareceres 

de outros órgãos da Administração Municipal. 

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 
 

 

SEMUR – PROTOCOLO recebe 

documentos necessários para 

APROVAÇÃO e encaminha à SEMUR -  

DIV. CADASTRO TÉCNICO para 

lançamento 

 

 

SEMUR – DU assina e encaminha 

ao SEMUR - GABINETE 

encaminha para assinatura 

SEMUR – GABINETE assina e 

encaminha ao SEMUR – 

LICENCIAMENTO para 

arquivamento de uma via dos 

documentos 

SEMUR – LICENCIAMENTO arquiva 
uma via dos documentos e encaminha ao 

SEMUR – PROTOCOLO para entrega 
dos documentos ao requerente 

SEMUR -  DIV. CADASTRO 

TÉCNICO efetua os lançamentos e 

encaminha ao SEMUR-DIV. 

LICENCIAMENTO para aprovação 

assinatura 

 

 

SEMUR – PROTOCOLO aguarda 
retirada dos documentos, após 

encaminha à SEMAD – 
PROTOCOLO, para arquivamento  

SEMUR – DIV. LICENCIAMENTO 

APROVA PLANTAS e encaminha 

ao SEMUR – DU para assinatura 

 

 

INÍCIO da fase de 

APROVAÇÃO  

FIM da fase de 

APROVAÇÃO 


