
  

 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO ONLINE 
Leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar o preenchimento do 
requerimento.  
 
 

1.Cadastramento do Usuário  
Antes de iniciar o preenchimento do requerimento o usuário precisa se cadastrar 
clicando no link “ainda não sou cadastrado” na parte inferior da página.  
 

 
2.Acesso ao Sistema 
Para acesso ao sistema o requerente deverá escolher a opção “1.Abertura de novos 
processos/Consultar requerimentos” e inserir as informações de CPF e senha na parte 
inferior da página. 
 

 
 

 
 
 
 
 



3.Iniciar o Preenchimento 
Na tela inicial do sistema escolher a opção “Novo requerimento” na área de “Requerimento 
para Abertura de Processo”. 
 

 
 
 

4. Endereço e Responsável Técnico 
O preenchimento do requerimento se inicia com a pesquisa do logradouro. Nesse 
campo de busca deve-se digitar parte do nome do logradouro. Exemplo: Para 
pesquisar Afonso Cavalcanti, digite apenas Afonso e clique na lupa ao lado. O sistema 
apresentará uma lista de logradouros, escolha o desejado. 
 

 
 
 
O sistema preenche as informações do logradouro selecionado e o requerente completa com a 
inscrição municipal do imóvel, Número e complemento. Os Campos PAL, Lote e Quadra serão 
preenchidos apenas nos casos em que o imóvel não possuir numeração. 
 

 
 



No quadro abaixo deverão ser indicados os Profissionais Responsáveis pelo Projeto de 
Arquitetura - PRPA e pela Execução da Obra – PREO, com o nome e numero do registro no CAU 
ou CREA, conforme o caso. 

 
 
 
5- Situação do Lote/Imóvel 
O preenchimento do campo “Situação do Lote/Imóvel” não é obrigatório. 
 

 
 
 
6. Tipo de Licença (Assunto) 
No campo “Assuntos para abertura do Processo na SUBU”, o requerente deverá escolher a 
opção “Solicitação com os favores da LC192/2018” 
 

 



Nesse quadro o requerente deverá escolher o tipo de licença desejada marcando uma das 
opções abaixo: 
 
Licença de construção com os benefícios da LC 192/2018 
Para Aprovação de Projeto com os benefícios da LC192/18. Obras ainda não executadas em 
prédio sem habite-se. (mais valerá) 
 
Legalização de construção com os benefícios da LC 192/2018 
Para Regularização de obra já executada em prédio sem habite-se. (mais valia) 
 
Licença de modificação com acréscimo de área com os benefícios da LC 192/2018 
Para Aprovação de Projeto com os benefícios da LC192/18. Obras ainda não executadas em 
prédio com habite-se. (mais valerá) 
 
Legalização de modificação com acréscimo de área com os benefícios da LC 192/2018 
Para Regularização de obra já executada em prédio existente com habite-se. (mais valia) 
 

 
6. Finalização do Requerimento 
Após selecionar o tipo de licença desejada, o requerente deverá clicar em gravar e depois 
concluir.  

 
 
 
Depois de concluído estarão disponíveis para acesso o requerimento e o DARM que deverão 
ser impressos. O DARM precisará ser pago e apresentado junto com o requerimento, projeto 
de arquitetura e os demais documentos em uma unidade de licenciamento da Subsecretaria 
de Urbanismo. 
 
 

 



 

 


