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Cadastro  

 

Para se cadastrar no sistema aprova fácil, basta acessar o link http://apps.santaisabel.sp.gov.br/aprovafacil/ , e 

clicar no botão fazer cadastro, aparecerá a tela acima, onde o profissional preencherá com informações verídicas 

e sem erros, pois se haver alguma informação errada, o cadastro, não será aprovado pela Secretaria de 

Planejamento, após preenchido o formulário e clicar em fazer cadastro, a Secretaria de Planejamento fará uma 

análise, e se o cadastro for aprovado, chegará um e-mail para o profissional com a senha de acesso. 

http://apps.santaisabel.sp.gov.br/aprovafacil/
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OBS.: Mudar senha de acesso no primeiro acesso, por motivo de segurança. 

 

Tela Inicial 

 

 

1) Para melhor visualização, aparecerá todos os projetos do profissional, o total de projetos, os projetos não 

aprovados, os projetos aprovados e os projetos em andamento. 

2) Atalhos 

3) Novidades – Onde aparecerá todas informações (novidades, noticias, avisos, etc...), inseridas pela 

secretaria de Planejamento  

4) Menu principal – todas funcionalidades do sistema, aparecerá no menu principal 

 

Menu do usuário 

 

 

1) Menu do usuário, encontre-se na barra superior, basta clicar no nome do usuário do sistema. 

2) O usuário encontra, a opção de acompanhar os projetos, criar projetos, alterar a senha e Sair do sistema. 

 

Menu Projetos 
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1) O menu Projetos é de fácil navegação, nele será encontrado tudo relacionado aos projetos, como, Lista de 

Projetos (todos os projetos criados pelo profissional), criar projetos e acompanhar projetos. 

 

Lista de Projetos 

 

 

1) Lista de Projetos, onde o profissional poderá gerenciar e acompanhar todos os projetos. 

2) Foi inserido um botão de criar projetos também na tela de acompanhamentos dos projetos, assim 

o profissional, já poderá criar e acompanhar os projetos. 

3) Campo de pesquisa, para fácil localização foi criado o campo de pesquisa onde o profissional, 

poderá localizar facilmente seu projeto inserindo algum dos campos. 

4) Número de protocolo, todo projeto criado terá um numero de protocolo único, facilitando a 

localização do processo. 

5) Tipo, campo onde aparecerá os tipos do projeto criado. 

6) Data e hora em que o projeto foi criado 

7) Endereço do projeto 

8) Situação em que o projeto se encontra. 

9) Opções para gerenciamento do projeto, botão ver projeto (onde aparecerá tudo relacionado do 

projeto criado), Abrir Boleto (boleto para pagamento, aparecerá o boleto somente para situação 

aguardando pagamento, após pagamento realizado e enviado comprovante de pagamento via 

sistema, será analisado pela Secretaria de Planejamento, e a situação mudara para em análise e o 

botão do boleto não existirá mais). 

 

Criar Projetos 
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1) Menu Criar projetos. 

2) Botão Projetos, serve para criar projetos como (casa térrea, sobrado, apartamento, comércio, 

loteamento, desmembramento, entre outros). 

3) Botão Alvará, serve para solicitar alvará diversos, como, apartamento, casa, abrigo, comércio, indústria, 

oficina, hospedagem, entre outros. 

4) Botão Certidão de ocupação de solo, onde o profissional poderá fazer a solicitação também via sistema. 

5) Botão Habite-se, também poderá ser solicitado via sistema. 

 

Acompanhar projetos 

 

1) Menu acompanhar Projetos.  

2) Para o profissional que não quer listar todos os projetos, o sistema conta com a opção de acompanhar 

projeto, onde o profissional poderá buscar um projeto em especifico.  

 

Tela do projeto criado 
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1) Formulário que foi preenchido pelo profissional na criação do projeto. 

2) Situação do projeto, onde aparecerá o andamento do projeto, desde aguardando pagamento até 

aprovado. 

3) Campo Documentos, onde ficará disponível todos os arquivos (documentos) anexados pelo profissional. 

4) Campo anexar documentos, onde será anexado (enviado), todos os documentos necessários para a 

aprovação do projeto. 

5) Opções, opção de imprimir o formulário do projeto, para anexar juntamente com os documentos para 

entregar na Secretaria de Planejamento. 


