eAprove

Sistema de Aprovação Eletrônica da Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Sistema elaborado pelo Departamento de Informática e Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Engenharia

Sistema de análise e aprovação de projetos de construção, cadastramento de
obras e desmembramento/unificação de lotes por via eletrônica, com intuito de
agilizar e dinamizar o contato entre os profissionais envolvidos e a
Municipalidade

1 - Sistema de Aprovação Eletrônica
Para utilização do sistema o usuário deverá contar com os seguintes
equipamentos para utilização do eAprove:

Computador com acesso à internet
Scanner

+

2 - Acesso ao eAprove
Para
acessar
o
eAprove
entre
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/eaprove/

no

link

–

Coloque seu número de inscrição municipal e senha (senha esta que é a mesma
para acessar o sistema Deiss-Indaiatuba)

Observações:
Para o primeiro acesso veja o ítem “Primeiro Acesso” na tela de entrada do
sistema eAprove.
Caso não consiga acessar com a sua inscrição municipal e senha, entre em
contato conosco através do telefone 19-3834-9131.

3 - Utilização do eAprove
3.1 - Após a abertura do sistema eAprove você inicialmente visualizará todas as
suas obras (aprovadas e em processo de aprovação). Nesta parte poderá
consultar a Planta aprovada, o Alvará de Construção, Memorial descritivo do
desmembramento/unificação e o carnê de pagamento das taxas quando da
aprovação do processo.

Para solicitação de um novo pedido de aprovação siga os seguintes
procedimentos:
Acesse o link – NOVA OBRA (Ítem 3.1.1 desta cartilha)
Ou
Acesse o link – DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO (Ítem 4.1.1 desta cartilha)

3.1.1 - NOVA OBRA (CONSTRUÇÃO/LEVANTAMENTO DE OBRA EXISTENTE)

3.1.1.1 – Você poderá incluir mais profissionais envolvidos no projeto. Para isto
basta inserir os dados de cada um com o número da ART/RRT/TRT, lembrando
que todos os profissionais envolvidos devem ter seu cadastro municipal
atualizado e em dia com a Municipalidade.

3.1.1.2 - Insira o nome, CPF e e-mail do responsável pelo imóvel (proprietário)
que pretende aprovar o projeto.

3.1.1.3 – Selecione o tipo de obra:
3.1.1.3.1
–
Construção/Reforma/Adaptação/Levantamento
de
obra
existente/Levantamento de reforma/Levantamento de adaptação, informando
em cada campo a área a ser aprovada.

3.1.1.4 – Insira o número de cadastro (urbano ou rural) do imóvel e clique no link
- VERIFICAR
Obs.: Caso o número do CPF do responsável pelo imóvel seja diferente do
responsável cadastrado para lançamento de IPTU você deve enviar
documentação (contrato ou escritura ou matrícula) para análise e atualização
cadastral

3.1.1.5 – Informe se o novo processo de aprovação se trata de substituição de
processo já aprovado. Se sim, informe o número do processo aprovado e se vai
existir acréscimo de área.

3.1.1.5 – Inserção de Arquivos
Após o preenchimento dos dados cadastrais deverá enviar os arquivos para
aprovação:
3.1.1.5.1 – Requerimento – requerimento modelo que pode ser obtido no link http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/requerimentoa
provacaoeletronica, que deverá estar preenchido e assinado pelo responsável
do imóvel (proprietário);

3.1.1.5.2 – ART ou RRT de projeto e direção técnica de obra para os projetos de
construção e laudo/vistoria e asbuilt (neste caso somente para arquitetos
conforme informativo CAU nº 001/2014) para os projetos de cadastramento,
lembrando que deve ser enviado em arquivo único. Caso precise existe na
internet páginas que juntam arquivos com extensão pdf, como por exemplo
www.smallpdf.com;

3.1.1.5.3 – Contrato ou escritura ou matrícula, observando o ítem 3.4

3.1.1.5.4 – Memorial de cadastramento – memorial que pode ser obtido no link http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/memorialdeca
dastramento, que somente deve ser apresentado quando se tratar de
cadastramento de obras existentes e concluídas, lembrando que deve estar
devidamente assinado.

3.1.1.5.5 – Selo do projeto aprovado pela administradora do loteamento, quando
houver aprovação prévia no loteamento pretendido.

3.1.1.5.6 – Anexo I – Decreto nº 10.957/2010 – quando se tratar de imóvel
comercial com área restrita no pavimento superior enviar este anexo preenchido,
assinado, e com reconhecimento de firma do responsável pelo imóvel
(proprietário),
conforme
modelo
no
link
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/anexoidecreto
municipal109572010

3.1.1.5.7 – Anexo II – Decreto nº 10.957/2010 – quando se tratar de imóvel
comercial com área restrita no pavimento superior enviar este anexo preenchido,
assinado, e com reconhecimento de firma do responsável pelo imóvel
(proprietário),
conforme
modelo
no
link
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/anexoiidecreto
municipal109572010

3.1.1.5.8 – Anexo Lei nº 5.669/2009 – quando se tratar de atendimento a lei
municipal para uso de materiais sustentáveis na obra enviar este anexo
preenchido e assinado pelo responsável pelo imóvel (proprietário) e responsável
técnico
da
obra,
conforme
modelo
no
link
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/modelodetermod
eresponsabilidadeparaatendimentoaleimunicipalnº 5669/2009.

3.1.1.5.9 - Projeto Simplificado – o modelo do projeto simplificado pode ser obtido
através do link http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/
que deve ser apresentado em extensão dwf (esta extensão permite que se
mantenha a integridade do arquivo enviado) – para gerar arquivo em extensão
dwf faça os seguintes procedimentos no AutoCad:

3.1.1.5.9.1. – Menu Impressão – escolher a forma de impressão DWF6

3.1.1.5.9.2 – Configurar a área de impressão – sempre configure a área de
impressão maior que o desenho. Não tem problema se a área de impressão ficar
bem maior, pois na plotagem a impressora se limitará a folha impressa;

3.1.1.5.9.3 – Especificar a área a ser impressa – tenha o costume de especificar
a área de plotagem sempre maior que o desenho, fazendo a seleção do espaço
indo da esquerda inferior para a direita superior.

3.1.1.5.9.4 – Especificar a escala correta de impressão – se não especificar o
desenho ficará sem escala quando for imprimir. Não escolher a opção - fit to
paper

3.1.1.5.9.5 – Especificar as penas e que o desenho para impressão será
monocromático

3.1.1.5.9.6. – Abrirá a janela Save As DWF

Exporte o arquivo pronto para análise com a extensão dwf e salve em seu
computador. Feito este procedimento já terá o arquivo para envio;

Clique em Selecione o Arquivo de Autocad e insira o arquivo com extensão em
dwf;
Após clique em ENVIAR

Após a inserção dos arquivos será gerado o boleto de pagamento da análise do
projeto;

Faça o pagamento do boleto através da rede bancária (pode ser pago em
qualquer casa lotérica, agência bancária ou caixa eletrônico);

Quando for dado baixa no sistema da Prefeitura do pagamento da taxa de
análise do projeto será gerado o protocolo de entrada do processo e envio para
análise para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia;

Caso o boleto que por algum motivo não tenha sido pago, pode ser obtido no
painel da obra a 2ª via do boleto atualizado;

3.1.1.6 – Protocolo do processo
Após a baixa do pagamento poderá ser impresso o protocolo de entrada do
processo, acessando os detalhes da obra protocolada;

3.1.1.7 – Número provisório
Após a Departamento de Cadastro Imobiliário avaliar a documentação enviada
e estando de acordo emitirá o número provisório da obra, para fins de ligação
provisória de água e luz. Para isto acesse os detalhes da obra protocolada;

3.1.1.8 - Acompanhamento

Verifique o status de andamento do projeto. Poderemos ter as seguintes
situações:

3.1.1.8.1 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO”, significa que
ainda não foi dado baixa no boleto de pagamento da taxa de análise do processo;

3.1.1.8.2 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “EM ANÁLISE”, significa que o boleto foi dado baixa no sistema da
Prefeitura e o processo eletrônico está em análise na Secretaria de
Planejamento Urbano e Engenharia;

3.1.1.8.3 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “COMUNICADO”, o profissional deverá verificar no sistema quais
são as pendências e enviar novos arquivos para atendimento ao solicitado;
Para o envio de vários documentos acesse a opção a ser enviada (exemplo –
requerimento), insira o arquivo e marque no Status do processo (parte inferior da
página) a opção da esquerda e clique em enviar. Caso seja o caso de envio de
um único arquivo marque no Status do processo (parte inferior da página) a
opção da direita e clique em enviar. As 2 opções permitem a inserção de texto
caso o profissional queira fazer alguma observação. Será enviado email para
conhecimento.

3.1.1.8.4 – Quando o status de processo em análise informar que o projeto está
na situação “APROVADO” o profissional receberá o Projeto Aprovado certificado
digitalmente, o Alvará de Construção certificado digitalmente (somente nos
casos de construção) e o carnê para pagamento das taxas e impostos incidentes
sobre a aprovação que devem ser impressos, ficando responsável pela entrega
ao proprietário/responsável do imóvel. Será enviado email para conhecimento.

Estes arquivos ficarão sempre disponíveis para consulta e impressão em sua
página. Estes documentos podem ser impressos quantas vezes forem
necessários. O profissional é o responsável legal pela integridade da impressão
dos documentos e envio ao proprietário ou responsável pelo imóvel,
respondendo civil e criminalmente pela sua adulteração ou modificação. O
profissional deve ter a ciência que a adulteração dos documentos de sua
propriedade, mesmo que isto tenha sido feito por terceiros, implicará na sua
responsabilidade civil e criminal, conforme legislação vigente.

4 - DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO

ESTA OPÇÃO ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE 26 DE MARÇO DE 2018

4.1 – Escolha a opção desmembramento/Unificação.

4.1.1.2 – Você poderá incluir mais profissionais envolvidos no projeto. Para isto
basta inserir os dados de cada um com o número da ART/RRT/TRT, lembrando
que todos os profissionais envolvidos devem ter seu cadastro municipal
atualizado e em dia com a Municipalidade.

4.1.1.3 - Insira o nome, CPF e e-mail do responsável pelo imóvel (proprietário)
que pretende aprovar o projeto.

4.1.1.4 – Selecione o tipo de projeto:
4.1.1.4.1 – Selecione se o projeto é de desmembramento ou de unificação e
informe a área total dos terrenos a serem analisados.

4.1.1.4.2 – Insira o número de cadastro (urbano ou rural) do imóvel e clique no
link - VERIFICAR
Obs.: Caso o número do CPF do responsável pelo imóvel seja diferente do
responsável cadastrado para lançamento de IPTU você deve enviar
documentação (contrato ou escritura ou matrícula) para análise e atualização
cadastral

4.1.1.5 – Inserção de Arquivos
Após o preenchimento dos dados cadastrais deverá enviar os arquivos para
aprovação:
4.1.1.5.1 – Requerimento – requerimento modelo que pode ser obtido no link http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/requerimentoa
provacaoeletronica, que deverá estar preenchido e assinado pelo responsável
do imóvel (proprietário);

4.1.1.5.2 – ART/RRT/TRT projeto que deve ser enviado em arquivo único. Caso
precise existe na internet páginas que juntam arquivos com extensão pdf, como
por exemplo www.smallpdf.com;

4.1.1.5.3 – Matrícula, observando o ítem 4.1.1.5.2

4.1.1.5.4 – Memorial descritivo de unificação ou desmembramento – memorial
que
pode
ser
obtido
no
link
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/modelomemori
aldesdobro ou unificação.

4.1.1.5.5 - Projeto Simplificado – o modelo do projeto simplificado pode ser obtido
através do link http://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/
que deve ser apresentado em extensão dwf (esta extensão permite que se
mantenha a integridade do arquivo enviado) – para gerar arquivo em extensão
dwf faça os seguintes procedimentos no AutoCad:

4.1.1.5.5.1 – Menu Impressão – escolher a forma de impressão DWF6

4.1.1.5.5.2 – Configurar a área de impressão – sempre configure a área de
impressão maior que o desenho. Não tem problema se a área de impressão ficar
bem maior, pois na plotagem a impressora se limitará a folha impressa;

4.1.1.5.5.3 – Especificar a área a ser impressa – tenha o costume de especificar
a área de plotagem sempre maior que o desenho, fazendo a seleção do espaço
indo da esquerda inferior para a direita superior.

4.1.1.5.5.4 – Especificar a escala correta de impressão – se não especificar o
desenho ficará sem escala quando for imprimir. Não escolher a opção - fit to
paper

4.1.1.5.5.5 – Especificar as penas e que o desenho para impressão será
monocromático

4.1.1.5.5.6. – Abrirá a janela Save As DWF

Exporte o arquivo pronto para análise com a extensão dwf e salve em seu
computador. Feito este procedimento já terá o arquivo para envio;

Clique em Selecione o Arquivo de Autocad e insira o arquivo com extensão em
dwf;
Após clique em ENVIAR

Após a inserção dos arquivos será gerado o boleto de pagamento da análise do
projeto;

Faça o pagamento do boleto através da rede bancária (pode ser pago em
qualquer casa lotérica, agência bancária ou caixa eletrônico);

Quando for dado baixa no sistema da Prefeitura do pagamento da taxa de
análise do projeto será gerado o protocolo de entrada do processo e envio para
análise para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia;

Caso o boleto que por algum motivo não tenha sido pago, pode ser obtido no
painel da obra a 2ª via do boleto atualizado;

4.1.1.6 – Protocolo do processo
Após a baixa do pagamento poderá ser impresso o protocolo de entrada do
processo, acessando os detalhes da obra protocolada;

4.1.1.7 - Acompanhamento

Verifique o status de andamento do projeto. Poderemos ter as seguintes
situações:

4.1.1.7.1 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO”, significa que
ainda não foi dado baixa no boleto de pagamento da taxa de análise do processo;

4.1.1.7.2 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “EM ANÁLISE”, significa que o boleto foi dado baixa no sistema da
Prefeitura e o processo eletrônico está em análise na Secretaria de
Planejamento Urbano e Engenharia;

4.1.1.7.3 - Quando o status do processo em análise informar que o projeto está
na situação “COMUNICADO”, o profissional deverá verificar no sistema quais
são as pendências e enviar novos arquivos para atendimento ao solicitado;
Para o envio de vários documentos acesse a opção a ser enviada (exemplo –
requerimento), insira o arquivo e marque no Status do processo (parte inferior da
página) a opção da esquerda e clique em enviar. Caso seja o caso de envio de
um único arquivo marque no Status do processo (parte inferior da página) a
opção da direita e clique em enviar. As 2 opções permitem a inserção de texto
caso o profissional queira fazer alguma observação. Será enviado email para
conhecimento.

4.1.1.7.4 – Quando o status de processo em análise informar que o projeto está
na situação “APROVADO” o profissional receberá o Projeto Aprovado certificado
digitalmente, o Memorial Descritivo certificado digitalmente e o carnê para
pagamento das taxas e impostos incidentes sobre a aprovação que devem ser
impressos, ficando responsável pela entrega ao proprietário/responsável do
imóvel. Será enviado email para conhecimento.

Estes arquivos ficarão sempre disponíveis para consulta e impressão em sua
página. Estes documentos podem ser impressos quantas vezes forem
necessários. O profissional é o responsável legal pela integridade da impressão
dos documentos e envio ao proprietário ou responsável pelo imóvel,
respondendo civil e criminalmente pela sua adulteração ou modificação. O
profissional deve ter a ciência que a adulteração dos documentos de sua
propriedade, mesmo que isto tenha sido feito por terceiros, implicará na sua
responsabilidade civil e criminal, conforme legislação vigente.

5 – HABITE-SE

ESTA OPÇÃO ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

Para o profissional que já possui acesso ao sistema eAprove não terá
modificações no seu acesso.
Para o profissional que não possui mais cadastro no Município deverá acessar
o sistema eAprove através da opção “Primeiro Acesso – Clique aqui para
cadastro no sistema” e siga as instruções. Esta opção permitirá a solicitação de
Habite-se ou a verificação dos processos aprovados, porém não será permitida
a opção para abertura de processos de construção/regularização ou
unificação/desmembramentos.

5.1 - O novo painel do sistema eAprove incluirá 2 novas opções:

5.1.1 - Emissão de Habite-se de aprovação eletrônica feita pelo sistema eAprove

Acesse a Opção “Painel Habite-se”.

Selecione a opção “Novo Habite-se”

Para solicitação do Habite-se clique na opção “Nova solicitação”.

Se a opção “Novo Habite-se” estiver habilitada poderá ser solicitado o Habite-se
deste processo. Caso não esteja será porque o processo ainda não está
aprovado ou porque já foi emitido o Habite-se.

Será aberta uma janela com as informações referentes ao processo. Os campos
já estarão preenchidos. Deverão ser preenchidos apenas os campos “Tipo
Habite-se”, “Trata-se de construção/regularização de torre de telefonia celular” e
“Trata-se de imóvel comercial/e ou local de reunião pública e /ou depósito de
inflamáveis”.

Na opção “Tipo Habite-se” selecione se o Habite-se será total ou parcial

Se a opção for “Total” a área aprovada informada no processo eletrônico será
preenchida automaticamente.
Se a opção for “Parcial” deverá ser informada qual a área construída que será
objeto de emissão de Habite-se.

Informe se a aprovação se refere a torre de telefonia (Sim/Não)

Informe se o imóvel é comercial/local de reunião pública ou depósito de
inflamáveis (Sim/Não)

Anexe os documentos complementares se for o caso de envio nos campos
“Memorial de Cadastramento”, “AVCB” e “Memorial de Dimensionamento”

Selecione a opção “Enviar” para finalizar o pedido e gerar o boleto para
pagamento.

Após a finalização do pedido será gerado o boleto com as taxas para pagamento.
Neste boleto estão inclusas as taxas da Prefeitura e SAAE.

Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO”, significa que
ainda não foi dado baixa no boleto de pagamento da taxa de análise do processo;
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “EM ANÁLISE”, significa que o boleto foi dado baixa no sistema da
Prefeitura e o processo eletrônico está em análise na Secretaria de
Planejamento Urbano e Engenharia;
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “COMUNICADO”, o profissional deverá verificar no sistema quais são
as pendências e enviar novos arquivos para atendimento ao solicitado;
A forma de acompanhamento do processo será da mesma maneira como a
aprovação eletrônica.
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “APROVADO” o profissional receberá o Habite-se certificado
digitalmente e o carnê para pagamento das taxas e impostos incidentes sobre a
liberação que devem ser impressos, ficando responsável pela entrega ao
proprietário/responsável do imóvel. Será enviado e-mail para conhecimento.

5.1.2 – Habite-se de aprovação de processo físico

Selecione a opção “Painel Habite-se”

Selecione a opção “Novo Habite-se

Nesta opção os campos faltantes deverão ser preenchidos.

Na opção “Tipo Habite-se” selecione se o Habite-se será total ou parcial

Se a opção for “Total” a área aprovada informada no processo eletrônico será
preenchida automaticamente.
Se a opção for “Parcial” deverá ser informada qual a área construída que será
objeto de emissão de Habite-se.

Informe se a aprovação se refere a torre de telefonia (Sim/Não)

Informe se o imóvel é comercial/local de reunião pública ou depósito de
inflamáveis (Sim/Não)

Após envie os arquivos necessários para análise do pedido. No caso da planta
aprovada deverá ser digitalizada em formato de rolo e não em partes.

Modelo do projeto digitalizado.

O modelo da implantação em dwg pode ser verificado no link https://www.indaiatuba.sp.gov.br/engenharia/downloads/modelos/modelopadrao-de-implantacao.

Selecione a opção “Enviar” para finalizar o pedido e gerar o boleto para
pagamento.

Após a finalização do pedido será gerado o boleto com as taxas para pagamento.
Neste boleto estão inclusas as taxas da Prefeitura e SAAE.

Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO”, significa que
ainda não foi dado baixa no boleto de pagamento da taxa de análise do processo;
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “EM ANÁLISE”, significa que o boleto foi dado baixa no sistema da
Prefeitura e o processo eletrônico está em análise na Secretaria de
Planejamento Urbano e Engenharia;
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “COMUNICADO”, o profissional deverá verificar no sistema quais são
as pendências e enviar novos arquivos para atendimento ao solicitado;
A forma de acompanhamento do processo será da mesma maneira como a
aprovação eletrônica.
Quando o status do processo em análise informar que o Habite-se está na
situação “APROVADO” o profissional receberá o Habite-se certificado
digitalmente e o carnê para pagamento das taxas e impostos incidentes sobre a
liberação que devem ser impressos, ficando responsável pela entrega ao
proprietário/responsável do imóvel. Será enviado e-mail para conhecimento.

eAprove - Sistema de análise e aprovação de projetos de construção,
cadastramento de obras e desmembramento/unificação de lotes por via
eletrônica, com intuito de agilizar e dinamizar o contato entre os profissionais
envolvidos e a Municipalidade.
Este sistema foi desenvolvido em parceria entre o Departamento de Informática
e a Secretaria Municipal de Engenharia e Planejamento Urbano, da Prefeitura
de Indaiatuba.
Para implementação do sistema foram necessários 4 anos de investimentos e
estudos para a sua concepção.
O sistema eAprove consiste na interação entre os profissionais da área de
Engenharia e Arquitetura em obter suas licenças de obra, cadastramento de
regularizações já existentes e autorizações para desmembramentos/unificação
perante à Municipalidade, de forma ágil e simplificada, sem a necessidade de
deslocamento.
O profissional acessa de seu computador através de um cadastro prévio na
Prefeitura o sistema eAprove, protocola, acompanha e recebe aprovado os seus
projetos, que consiste em planta aprovada, alvará de construção e carnê de
cobrança, todos devidamente certificados digitalmente, para que possam ser
entregues a seus clientes e quando necessário reimprimir estes documentos.
Antes da implementação do sistema eAprove, o processo físico de aprovação
era extremamente burocrático (internamente), demorado e não era possível que
mais de uma pessoa pudesse analisar o processo ao mesmo tempo, gerando
demora na liberação e com a possibilidade de perda ou extravio do mesmo. Hoje
quando da entrada do processo o sistema já direciona para os funcionários
envolvidos na análise, agilizando o seu andamento.
Com o sistema eAprove o tempo de análise diminuiu em cerca de 50%, ou seja,
o que antes demorava pelo menos 30 dias para uma resposta inicial onde
também o profissional precisava se deslocar até a Prefeitura para verificar o que
estava acontecendo com o processo, voltar para o escritório, imprimir novamente
o projeto e depois trazer a Prefeitura para novo andamento, hoje é possível que
isto seja feito entre 10 e 15 dias, sem a geração excessiva e desperdício de papel
e outros insumos.
O sistema eAprove foi disponibilizado para funcionamento aos profissionais da
área a partir de 01 de abril de 2016. Já foram protocolados cerca de 6.700
processos. Destes, já foram aprovados cerca de 6.200 processos e os demais
encontram-se em andamento. O andamento do processo é todo eletrônico e
consiste em troca de mensagens para dirimir possíveis correções ou acertos no
projeto. Na finalização do processo o responsável técnico tem a sua disposição,
onde e quando quiser a sua disposição, as licenças, projetos e cobranças para
verificação e caso queira a sua impressão. Com isto, conseguimos também
diminuir a quantidade de outros processos que são protocolados por sistema
físico na Prefeitura, como por exemplo número provisório do imóvel e segunda
via dos projetos aprovados.

O sistema eAprove é sistema dinâmico e vai sendo adequado conforme as
necessidades dos usuários. Já foram implementados desde o início inúmeras
alterações e ajustes para que fique cada vez mais simplificado o sistema para o
usuário.

