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ACESSO À PLATAFORMA



ACESSO À PLATAFORMA

1. Acesso através do site: http://simplifica.sobral.ce.gov.br/simplificasobral/

2. Clique em Fazer login para ter acesso à plataforma.

2.

http://simplifica.sobral.ce.gov.br/simplificasobral/


1. Caso não possua cadastro, clicar em Cadastrar-se para ser direcionado ao 
Formulário de Cadastro.

2. Após o preenchimento dos dados do Formulário de Cadastro, você receberá 
um e-mail de confirmação.

ACESSO À PLATAFORMA

1.



CONSULTA DE VIABILIDADE



SELECIONE O SERVIÇO

1. Com o cadastro confirmado e login efetuado, você terá acesso ao catálogo de 
serviços. 

2. Clique sobre o serviço Alvará de Construção Simplificado.



SOLICITE O SERVIÇO

1. Clique em Solicitar para ter acesso ao processo de Requerimento de Alvará de 
Construção. 



SOLICITAÇÃO CONSULTA DE VIABILIDADE 

1. Clique em Solicitar Consulta de Viabilidade.

Como pré-requisito para solicitação do Alvará de Construção, o autor do projeto deve solicitar a consulta de viabilidade.



DADOS DO IMÓVEL E ENDEREÇO 

1. Em Dados do Imóvel, preencha o 
campo do Nº de inscrição do 
imóvel/IPTU e clique em adicionar.

2. Os campos do Endereço do 
Empreendimento serão preenchidos 
automaticamente.

3. Preencha os dados do representante 
legal e clique em Próximo para 
seguir com o tipo de atividade 
exercida no local. 

1. 

2. 

3. 



TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA 

1. Digite o tipo de atividade exercida 
no local. 

2. Após selecionar, clique em 
Adicionar.

1. 

2. 



TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA 

1. Selecione o tipo e clique em Próximo para seguir com as informações de áreas.

1. 



ÁREAS DO PROJETO  

1. Edite o valor da área do terreno da matrícula. 

2. Digite a área total e confirme no ✓.
1. 

2. 



ÁREAS DO PROJETO  

1. Preencha os campos de Área Construída e clique em Próximo para seguir com as 
informações de confirmação.  

1. 



CONFIRMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

1. Verifique todos os dados e em caso de não concordância volte aos passos anteriores 
e corrija as informações. Se os dados estiverem de acordo, clique em Solicitar.



CONFIRMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

1. Solicitação de estudo de viabilidade deferida. 

ATENÇÃO! Anotar número de protocolo para processo de solicitação do alvará de construção simplificado.



REQUERIMENTO
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADO 



VIABILIDADE

1. Com o número do protocolo em mãos, clique em Já possuo um protocolo.



VIABILIDADE

1. Preencha o campo com o número do Protocolo de Viabilidade Locacional e clique em 
Pesquisar. 



VIABILIDADE

1. Confira os dados da consulta de viabilidade locacional. 



VIABILIDADE

1. Faça o download da viabilidade.

2. Clique em Eu li e concordo. 

1. 

2. 

ATENÇÃO! Na última página do arquivo da viabilidade encontra-se o 
Termo de Responsabilidade do Proprietário do Imóvel.



VIABILIDADE

1. Preencha os dados adicionais e clique em Próximo Passo.



RESPONSÁVEIS

1. Preencha com os dados solicitados;

2. Clique em Salvar;

3. Em seguida, clique em Próximo

para seguir.

2. 

3. 

1. 



RESPONSÁVEIS

1. Faça busca com o CPF do 
profissional.

2. Selecione as responsabilidades 

e clique em Adicionar a lista.

3. Em seguida, clique em Próximo

para seguir.

1. 

2. 

3. 



DOCUMENTAÇÃO

ATENÇÃO!

• Para solicitar a isenção ambiental, entre em contato com a Agência Municipal do 
Meio Ambiente – AMA para receber as orientações sobre o procedimento necessário.  



EDIFICAÇÃO

1. Preencha o formulário com os dados da Isenção de Licenciamento Ambiental;

2. Clique em Próximo para seguir para a etapa de cálculos. 

1. 

2. 



CÁLCULOS

1. Preencha os dados e clique em Continuar para seguir com o preenchimento do 
formulário dos cálculos. 



CÁLCULOS

1. Edite as informações de acordo com as áreas informadas na solicitação de consulta 
de viabilidade. 

2. Em seguida, confirme no ✓.

1. 

2. 



CÁLCULOS

1. Salve e valide o quadro de áreas.

2. 



CÁLCULOS

1. Edite o quadro de recuos e confirme no ✓.

2. Em seguida, clique em Salvar e Validar Recuos. 

1. 

2. 



CÁLCULOS

1. Para finalizar a etapa de cálculos, selecione o tipo do sistema de esgotamento 
sanitário e clique em Próximo.

1. 



DOCUMENTAÇÃO

ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO!

• Você só poderá anexar o arquivo uma única vez.

• Se ocorrer um erro no preenchimento da documentação você terá que cancelar o 
processo de requerimento de alvará e iniciar um novo. 

• O sistema só aceita o upload dos arquivos em extensão PDF. 

• Os documentos que possuírem mais de um arquivo PDF, por exemplo, as pranchas 
arquitetônicas, devem ser anexados em um único arquivo com as respectivas 
páginas referentes aos documentos.



DOCUMENTAÇÃO

1. Faça o download do Termo de Responsabilidade dos Técnicos.



DOCUMENTAÇÃO

1. Selecione o tipo de documento para fazer o upload;

2. Clique em Escolha o Arquivo de Envio;

3. Escolha a pasta do local do arquivo, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir.

1. 

2. 

3. 



DOCUMENTAÇÃO

1. Após fazer o upload de todos os arquivos, clique em Próximo para seguir para a 

etapa de validação.



VALIDAÇÃO

1. Atente-se e confira as informações contidas no Rascunho do Alvará de Construção e 
clique em Próximo para seguir pra etapa final.



EMISSÃO

1. Faça o download do boleto do documento de arrecadação municipal – DAM;

2. Após a compensação do pagamento pelo banco, clique em Validar Pagamento do DAM;

3. Para finalizar o processo de requerimento de Alvará de Construção Simplificado, clique 
em Emitir Alvará.  

1. 

2. 

3. 



ACOMPANHAMENTO DOS 
PROCESSOS 



ACOMPANHAMENTO

1. Para o acompanhamento do processo de alvará de construção simplificado, você pode ir na aba 
do usuário à esquerda da plataforma e clicar em Catálogos.

2. Escolha a opção Alvará de Construção;

3. Clique na opção Alvará de Construção Simplificado. 

1. 

3. 

2. 



ACOMPANHAMENTO

1. Prossiga em Pesquisar;

2. Abra os Requerimentos de Alvará de Construção;

1. 

2. 



ACOMPANHAMENTO

1. No resultado da pesquisa, vá em Meus requerimentos e Em tramitação;

2. Procure o número do protocolo desejado e abra-o em Visualizar;

3. Você será redirecionado a etapa na qual você parou.

1. 

2. 
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