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Apresentação
O guia do usuário
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Aqui poderão se apropriar das suas funcionalidades, recursos e
ferramentas para desempenhar suas funções com segurança
técnica e jurídica. 

A gestão do município do Jaboatão dos Guararapes vem
empreendendo uma visão modernizadora para desburocratizar
seus processos. 

 

Para isso, definiu como foco a informatização de procedimentos
para acelerar novos negócios para a cidade. Com esse propósito,
desde o final de 2018 vem sendo implantado o SISSOFIA, uma
solução inovadora que materializa todos os esforços para que a
gestão dos processos de controle urbano, ambiental e da
vigilância sanitária sejam eficientes e ágeis. 

Neste sentido, para facilitar essa implantação, no presente
manual, serão apresentados a seguir, os detalhes necessários
para os usuários do município, a fim de que possam utilizar o
sistema de forma plena. 

Objetivam-se processos mais céleres nas análises, aprovações e
concessões de licenças e alvarás, facilitando a rotina de
empreendedores e tornando mais eficiente a gestão do
Jaboatão. 



Formulário de novo cadastro

Por onde começar?
Cadastro
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Para usar o sistema, você precisa acessar o site:
h t t p s: / / c i d a d a o - j a b o a t ao . s i s s o f i a . c o m . b r 
e clicar no botão “Cadastrar”, localizado 
no canto direito superior da página.

Abrirá um formulário com campos a serem 
preenchidos com os dados da Pessoa Jurídica, 
ou da Pessoa Física.
Haverá um campo para indicação da pessoa 
responsável, ou representante do solicitante. 
Crie uma senha para acesso ao sistema, para 
ser utilizada sempre que você precisar.

Confirmação de cadastro
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Acesso ao portal

Recuperando a senha

Na página de acesso ao sistema, clique no
nome “Esqueci minha senha” como aponta a
imagem para a criação de uma nova  senha.

Será solicitado o e-mail que o usuário
forneceu quando efetivou seu cadastro.
Clique no botão “Enviar instrução” para
receber informações sobre a recuperação
de senha.

Para acessar o sistema, entre no site
https://cidadao-jaboatao.sissofia.com.br informe o e-mail e
senha criada no cadastro e clique no botão “Entrar ”.

Página de acesso

1.Página principal do site

2.Página de recupeção
de senha
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Ao fazer o login, você terá acesso rápido aos principais serviços e informações
sobre seus processos.

1

Barra superior

Página inicial
Visão geral
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1. Esta é a barra de navegação, que divide as
funcionalidades do portal por abas.

2. É a lista dos serviços disponíveis onde você
solicita licenciamentos e certidões, além de
poder verificar autenticidade dos documentos.

1. Este é o título da página que você está 
acessando. 

2. Na barra superior, você pode contar com 
uma ferramenta de buscas internas. É possível 
procurar por números de processos, nomes de 
pessoas, entre outros termos. 

3. Barra superior: onde você pode pesquisar,
visualizar as notificações, conferir o guia de
usuários, editar seu perfil e sair do portal.

4. Últimos processos: é possível checar a
situação dos seus processos.

3. Aqui você tem acessos às notificações do
sistema. Quando houver qualquer alteração
envolvendo seus processos ou demanda de
novos documentos, você será avisado. 

04. Este é o botão de perfil. Aqui você poderá
sair do sistema e editar seu perfil. 

2 3 4



Menu de navegação

Notificações

Serviços
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Clicando no ícone de notificações, abrirá uma
aba contendo atualizações sobre seus
processos.

Esse é o menu onde você pode navegar entre as
principais páginas do portal. 

1- Início(Página principal)
2- Processos(Área onde fica todos seus processos)
3- Agenda (em desenvolvimento)
4- Legislação

Aqui você encontra a lista de serviços online disponíveis no Portal de Licenciamento Integrado:
Solicitação de licenciamento integrado; Certidão de atividade de baixo risco; Certidão de
parâmetros urbanísticos; Certidão de atividade econômica não passível de licenciamento da
vigilância sanitária, Verificação de autenticidade e Solicitação de licenciamento Integrado(LAI).

Lista de serviços online disponíveis

Barra de notificações

Menu navegacional

1.

2.

3.

4.



Solicitação de licenciamento integrado
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Na mesma página você(usuário),irá se deparar com todas as
solicitações disponíveis no sistema, seja ela uma solicitação
para o setor de Meio Ambiente, Gestão Urbana ou Vigilância
Sanitária.   

Para iniciar a solicitação, você deve escolher
qual tipo de solicitação deseja começar. De
acordo com sua escolha, você será guiado à
perguntas que coletarão dados para serem
analisados.

Página de solicitação de licenciamento integrado

Ao clicar em Solicitação de licenciamento integrado, abrirá 
uma mensagem de aviso para o usuário verificar se deseja solicitar
o licenciamento integrado para aquele CPF ou CNPJ fornecidos.

POP UP

Um dos principais dados necessários para
fazer uma solicitação é o número do
sequencial imobiliário, nunca esqueça de ter
ele em mãos quando for fazer uma
solicitação.

Página para digitar o sequencial

07

Caso não tenha o número do processo é só
selecionar a opção "Não tenho sequencial
imobiliário". Nos processos de Meio Ambiente e
Vigilância Sanitária, é necessário informar o
sequencial, já em Gestão Urbana algumas
solicitações como  na opção Alvará de serviços
especiais em Cabos aéreos, Dutos
Subterrâneos, Licença de Funcionamento
Estação Rádio Base, Equipamentos de
Pequeno porte(gás, telefonia, energia, água,
esgoto) e Outros/Não enquadrados, não
possuem o sequencial obrigatório, já em
Certidões/Consultas, o único que não tem o
sequencial obrigatório seria a opção,
Certidão/Consulta não enquadrada nos
demais itens.

"Não tenho sequencial imobiliário"

Exemplo de um tipo de solicitação na Gestão Urbana

Caso seja solicitado, você deve escolher o
tipo de solicitação que deseja para
prosseguir, algumas solicitações possuem o
sequencial obrigatório que será mais
aprofundado mais pra frente.

http://cidadao.test/solicitacoes/nova


Ao fim de cada formulário, você deverá
anexar os documentos solicitados de acordo
com o tipo de licenciamento solicitado para o
envio inteiramente online. O formato dos
arquivos deverá ser em PDF. 

Página para anexar documentos

Final da solicitação

Essa mensagem aparece quando a
solicitação foi finalizada. 

Indo para Gestão Urbana e selecionando a
opção "Não tenho sequencial imobiliário",
você irá se deparar com essa tela ao lado, e
deverá preencher oque é pedido.

Processo de Gestão Urbana "Não tenho sequencial imobiliário"
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Atividade de baixo risco

Página de solicitação de emissão de documento para atividades de baixo risco

Se a atividade em questão não for uma 
atividade de baixo risco, você será informado 
como na imagem ao lado.

Responda as perguntas na área “Emissão”. De acordo com suas respostas, você será guiado à outras
perguntas que coletarão dados. Ao final, você terá o resultado se a atividade exige ou não licença,
podendo baixar o documento caso não exigir.

Acessando na lista de serviços, você pode saber se sua atividade se enquadra na Medida Provisória
nº 881/2019. 

Se a resposta for sim vai
ser aberto o seguinte
formulário:

Se a resposta for
não vai ser aberto o
seguinte
formulário:
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Certidão de atividade econômica não passível
de Licenciamento da Vigilância Sanitária

Caso a licença seja exigida, você poderá
iniciar uma solicitação de licenciamento
integrado, clicando no botão “SIM”.

Neste serviço é possível saber se o empreendimento ou atividade necessita ser licenciada. No
quadro, precisará digitar o número da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Você saberá se a atividade exigirá 
Licenciamento da Vigilância Sanitária na 
resposta da pesquisa. No exemplo ao lado, o 
CNAE para “atividades de contabilidade” não 
exige licença. Assim, você conseguirá baixar 
a certidão clicando no botão “Imprimir”.

Resultado de pesquisa

Resultado de pesquisa

Página de emissão de certidão de atividade econômica não passível de Licenciamento da Vigilância Sanitária
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Neste serviço é possível consultar a autenticidade dos 
documentos gerados no Portal de Licenciamento 
Integrado. Para conferir a autenticidade do documento, 
basta informar o código no quadro localizado ao final 
do documento.
Na imagem ao lado, temos um exemplo de um 
documento e onde está o código que você precisa.

Informe no campo de texto o código de 
controle do documento e clique no botão 
“PESQUISAR”.

Verificação de autenticidade

Consulta de autenticidade

Resultado de validade

Resultado de invalidade

Exemplo de documento
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Solicitação de licenciamento automático integrado (LAI)

Página de Solicitação de licenciamento automático integrado (LAI)

Na mesma página você irá se deparar com todas as solicitações
disponíveis no sistema, seja ela uma solicitação para Habitação
Unifamiliar, Empreendimentos comerciais e Vigilância Sanitária.   

Ao clicar em Solicitação de licenciamento automático integrado (LAI), abrirá 
uma mensagem de aviso para o usuário verificar se deseja solicitar o
licenciamento automático integrado(LAI) para aquele CPF ou CNPJ fornecidos.

 

Para iniciar a solicitação, você deve escolher qual tipo de
solicitação deseja começar. De acordo com sua escolha, você será
guiado à perguntas que coletarão dados para serem analisados.

Ao escolher uma solicitação você irá se deparar com esse aviso, e
após a leitura, apertar o botão "Iniciar Solicitação".

Habilitação Unifamiliar
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Após isso você verá essa tela contendo informações que após a
leitura, você deverá marcar a caixinha em branco e logo em
seguida Iniciar Solicitação.

Ao chegar na primeira tela será perguntado qual processo será realizado, atualmente
possuímos três tipos de processo, aprovação de projeto inicial, projeto de reforma e

alteração durante a obra.



Após selecionar a opção que se encaixe melhor, irá aparecer uma
mensagem informando que serão gerados três boletos a partir
desse processo. Clique em fechar para prosseguir.

Caso tenha escolhido “projeto de reforma” será liberado uma opção a mais, onde deve ser
inserido a área atual do terreno.

Fora isso, o processo se permanece o mesmo para os outros, seguindo. Para continuar o processo
será necessário inserir o sequencial do imóvel.
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Após será necessário informar a natureza do empreendimento podendo ser um
empreendimento unifamiliar ou multifamiliar.

Obs.: Atualmente o processo multifamiliar não está habilitado, caso porventura venha a ser
selecionado, uma mensagem de erro irá aparecer.

Mensagem de erro

Em seguida, será necessário informar tanto a área do terreno quanto a área a construção a ser feita. A área do terreno representa o tamanho do terreno, em m²,
que o contribuinte possui no cadastro imobiliário. Trabalhamos com um limite máximo de terreno, atendendo áreas que tenham um tamanho igual ou inferior à

2.200m².
A área de construção se refere ao tamanho da construção que vai ser feita além do que já possui, caso já exista uma construção naquele local. O total de área

construída permitida por esse processo é de 500m².
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O próximo passo é afirmar se o contribuinte possui ou não uma matrícula no cartório de registro geral de imóveis, para esse processo o
contribuinte precisa ter essa matrícula 

Por fim, os três últimos são preenchidos automaticamente, sendo eles, o zoneamento, área
do terreno constante no cadastro imobiliário e área de construção constante no cadastro

imobiliário.

Zoneamento: vai retornar os zoneamentos vinculados com o sequencial digitado mais cedo
nesse processo.

Área do terreno constante no cadastro imobiliário: Essa é a área do terreno que consta no
cadastro imobiliário.

Área de construção constante no cadastro imobiliário: Essa é a área que consta no cadastro
imobiliário, podendo ser desde um terreno sem construção, até uma terrejo já construído.
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Vigilância Sanitária

Após selecionar o processo de Vigilância Sanitária você verá essa
tela contendo informações que após a leitura, você deverá marcar
a caixinha em branco e logo em seguida Iniciar Solicitação.

Fazendo isso você será direcionado para a tela de Licenciamento automático integrado da
vigilância sanitária, onde é só preencher as informações da primeira tela com o sequencial.
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Selecionar as atividades que serão licenciadas para aquele processo onde pode ser uma ou
mais atividades selecionadas na segunda tela (vale lembrar que este é um processo apenas

para médio risco).

Modal informativo para cada grau de risco
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Nesta parte há a confirmação do CNAE que foi selecionado e sua condicionante casa haja.

A confirmação de todos os dados preenchidos nas telas anteriores.

19



1. Atualizações pendentes para envio do contribuinte se houver.
2. Linha do tempo do processo.
3. Ações que podem ser feitas
3.1 Baixar protocolo
3.2 Baixar licença provisória 

1 2
3

3.1

3.2

Tela de finalização com as instruções para o usuário.
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Página de processos em análise

Os processos estão separados em 4 seções: 
 

1. Em análise - são os processos que estão passíveis de análise;
2. Deferidos - você tem acesso ao histórico de processos aprovados. É possível acompanhar as 
atualizações pendentes. Ao clicar nos itens da lista, você terá acesso ao painel do processo,
podendo verificar as informações, baixar a licença, entre outras funções;
3. Indeferidos - são os processos com inconformidades, que não foram liberados. Você tem 
acesso aos registros dos processos que não foram aprovados.
4. Aguardando pagamento - são os processos que têm pagamento pendente. Nessa página 
você poderá baixar segunda via de boleto DAM.
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Processos

Aqui você encontra a lista de processos separados pelas seções citadas acima. Se houver mais de
um processo, eles estarão organizados por ordem de número de processo. Você pode ordená-los
como quiser, clicando nas descrições das colunas. Dentre as opções disponíveis para ordem estão:
tipo (de processo), subtipo, solicitante, operador, data de abertura e situação. 

Lista de processos

Painel do processo

1 2 3 4
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2 3
4

5
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Quando houver a necessidade, o sistema
solicitará que você envie documentos
complementares ao processo, listados no
agrupamento “Documentos para 
corrigir”, indicado ao lado pelo número 1.

Nessa página, ficam também exibidos os
documentos que você já enviou. 

Clicando em um dos processos, você será levado ao Painel do Processo. Neste painel, será possível:
1- conferir o resumo do processo na barra de informação; 
2- atualizar documentos que forem solicitados para complementar ou corrigi-los; 
3- acompanhar andamento do processo através da linha do tempo;
4- baixar a licença ou alvará caso ela tinha sido deferida e;
5- renovar a licença, caso o prazo de validade tenha terminado.

3

Painel do processo

Lista de documentos

Atualizações pendentes
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Segunda via do DAM

Acompanhe o andamento

No sistema você pode contar com uma linha 
do tempo, contendo todas as atualizações
sobre o seu processo. 

Depois que você solicitar um licenciamento integrado, terá acesso à primeira via de boleto DAM.
Caso ainda não tenha pago a taxa para o início do processo, a sua solicitação será listada na guia 
“aguardando pagamento”. Nesta página, é possível baixar a segunda via do boleto clicando no 
ícone à direita, indicado pela seta. 

Lista de processos aguardando pagamento

Histórico do processo



Processos indeferidos

24

Caso haja alguma inconformidade no processo, ele ficará na aba “Indeferidos”. Aqui, você poderá
ver os registros do processo e saber o motivo do indeferimento clicando no botão à direita no item
da lista, também serve para se caso o usuário desejar solicitar uma réplica relacionada ao processo.
.

Lista de processos indeferidos

Caso o requerente deseje solicitar uma réplica, ao clicar no botão
indicado na imagem anterior, o requerente deve clicar em
''ESCOLHER ARQUIVO" e selecionar a justificativa para o pedido
de réplica.

Certidão de Parâmetros Urbanísticos

Motivo do deferimento e Réplica

Página de Certidão de Parâmetros Urbanísticos

Ao clicar na parte de Certidão de Parâmetros
 Urbanísticos, para obter a certidão, é 
necessário apenas fornecer o sequencial 
imobiliário 
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Pastas de legislação

Lista de documentos da pasta “Constituições"

Aqui você terá acesso às leis, decretos, portarias e instruções sobre cada área de licenciamento.
Você poderá navegar entre as pastas e agrupamentos.

Legislação

Quando o sequencial mobiliário é fornecido a
certidão é disponibilizada para ser baixada ou
impressa.

Imprimir certidão


