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Definição

Sistema integrado online para análise simultânea de projetos em

prefeituras, visando maior transparência e agilidade no

licenciamento de obras.



Objetivo

O objetivo geral é oferecer uma plataforma “open source”

(licença aberta) aos municípios, capaz de Integrar

Informações e Serviços necessários durante o processo de

aprovação de projetos de Engenharia e Arquitetura junto às

Secretarias de Obras das Prefeituras e posterior

acompanhamento da execução até o “Habite-se”.

o Facilita a tramitação e gestão dos documentos.

o Análise simultânea dos projetos pelos órgãos envolvidos.

O sistema permitirá o acesso público à legislação, 

plantas do município, dados de interesse geral e a 

documentos modelos vinculados à aprovação de 

projetos – tais como formulários e plantas CAD (BIM). 



Fluxograma típico 



Fluxograma básico projetado



Detalhamento dos Serviços 

Portal de Informações e Serviços: Portal de atendimento online. 

Acesso público e restrito (usuários autorizados através de senha 

e login), integrado ao sistema de gerenciamento dos serviços 

públicos prestados.

Sistema de Gerenciamento dos serviços públicos prestados:

Sistema de gerenciamento das etapas/tarefas necessárias para 

processar documentos enquanto estes transitam através dos 

setores e/ou agentes envolvidos (workflow). Acesso de usuários 

autorizados através de senha e login com perfis/direitos definidos 

conforme a atividade (perfil de acesso)

Sistema Administrativo: Portal de configuração das 

etapas/tarefas assim como documentos. Acesso administrativo 

através de senha e login com perfil/direito definidos como 

usuários “master” do sistema.



Implantação

O SILO já está implantado, em projeto 

piloto, no Município de Atibaia-SP.

Principais resultados:

• Prazo de protocolo, comunicação e 

tramitação reduzidos a zero;

• Prazo de licenciamento limitado apenas 

pelo tempo de análise dos técnicos;

• Protocolo de descritivo de projetos, com 

localização e status de cada projeto;

• Base de dados sobre a produção edilícia 

(m² licenciado/ano);

• Estatísticas sobre tempo de 

preenchimento de formulários e análise 

de cada departamento municipal. 

atibaia.licenciamento.net.br/

http://www.atibaia.licenciamento.net.br/
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