
 

 

 
 
 

ANEXO I 
NOTA TÉCNICA 001-2022 

 
 
1. Objetivo  

Esta nota técnica foi desenvolvida com intuito de auxiliar os profissionais e cidadãos a 
efetuar as solicitações da consulta prévia e encaminhamento dos projetos de construção de 
forma eletrônica. As solicitações (Viabilidade, Análise de Projeto, Alvarás) serão totalmente 
on-line e deve-se seguir todos os passos dispostos neste documento. 

 

2. Solicitação de Acesso  
Para que seja possível efetuar a abertura das solicitações na Prefeitura Municipal de 
Ituporanga é necessário efetuar a solicitação de acesso. Para efetuar a sua solicitação 
acesse o portal do município através do link: https://ituporanga.atende.net e no campo 
de busca digite “Solicitação de Acesso”. Na tela que será aberta clique sobre o serviço 
“Solicitação de Acesso”, conforme figura 01. 
 

 
 

Figura 01 
 
 
Já no serviço de solicitação de acesso deve-se selecionar a finalidade “Serviços Portal do 
Cidadão” e preencher todos os campos dispostos na tela (vide figura 02). 
 



 

 

 
 

Figura 02 
 
 
Observação: é necessário informar e-mail válido, pois o e-mail será uma forma de 
contato entre você e o município. Ao confirmar a solicitação de acesso você receberá 
um e-mail automático, que deve ser validado para efetivar a solicitação. 
 
          Após confirmar o recebimento do e-mail deve-se aguardar por alguns dias até o 
Município liberar a sua solicitação. Quando a solicitação for liberada será encaminhado 
um novo e-mail de confirmação da solicitação e a partir desse momento você estará 
apto a efetuar a abertura dos processos on-line. 
 

 



 

 

3. Abertura do Processo de Consulta Prévia  
         
   
           Para efetuar a abertura será obrigatório informar o login e senha obtidas na 
solicitação de acesso. 
           A abertura do processo também será efetuada no Portal do Cidadão do Município 
de Ituporanga (https://ituporanga.atende.net). Na barra de pesquisa consulte por 
Viabilidade, e use o serviço ‘Sec. Plan – Análise de Viabilidade’. 

 
 
 

Figura 03 
 

E para fazer uma Análise de Projeto, Emissão de Alvará e/ou Habite-se, no mesmo 
campo digite ‘Projeto’ e use o serviço ‘Sec. Plan – Análise de Projeto’. Este serviço serve 
tanto para solicitação de Análise de Projeto, e também seu alvará e posteriormente 
habite-se serão emitidos através do MESMO processo. 
 

 
 

Figura 04 
 
 
           Agora a Análise de Viabilidade e a Análise de Projeto serão separadas, por isso, 
para o serviço “Análise de Projeto e Licenças/Habite-se” o documento da Análise de 
Viabilidade Válida se tornou um documento OBRIGATÓRIO para abertura do Processo. 
 
           Selecionando o serviço “Análise de Viabilidade” preencha todos os campos 
marcados com o asterisco (*) e anexe os Documentos Obrigatórios, conforme figura 05. 
 
 



 

 

Observação: no campo “Requerente” deve-se informar o cliente/contribuinte 
solicitante. 
 

 
 

Figura 05 
 
 
            Para solicitar a análise dos projetos será necessário primeiramente você possuir 
o protocolo de “Solicitação de Viabilidade”. Caso você não possuir esse protocolo basta 
efetuar a solicitação conforme orientações do item 3, se você já possui o número do 
protocolo de viabilidade basta acessar o portal do município 
(https://ituporanga.atende.net/), efetuar o login no sistema e buscar pelo serviço 
“Consulta de Processo Digital”, informando o número/ano do protocolo, e acessar os 
Anexos deste processo, para visualizar seu Documento de Viabilidade.  
 
 



 

 

 
 

Figura 06 
 
 
           Na tela do serviço serão dispostos todos os processos em seu nome, basta 
selecionar o processo que você deseja encaminhar para análise e clicar sobre a ação 
“Etapas do Processo”, neste, você irá conseguir visualizar onde seu Processo está no 
momento, e acompanhá-lo. 
 
Após confirmar a abertura do processo ocorrerão as seguintes situações: 
 
1 - Será gerada automaticamente a taxa de protocolo; 
 
2 - Após o pagamento da taxa será tramitado à Secretaria de Planejamento, que vai fazer 
as validações necessárias para a resposta da Consulta de Viabilidade. 
 
3 - Você receberá um e-mail com o resultado do processo; 
 
4 - Caso o imóvel informado possuir alguma restrição o processo passará por uma 
análise interna. Em todas as movimentações que ocorrerem no decorrer do processo 
você será notificado via e mail e/ou poderá consultar através do serviço “Consulta de 
Protocolo” dos Portais do Cidadão e Autoatendimento 
(https://ituporanga.atende.net/). 
 
3.1 Indeferimento da Análise de Projeto 

 
 
          Caso sua Análise de Projeto precisar de algum tipo de Adequação, você 
receberá um e-mail como esse: 
 

Prezado {NOME DO REQUERENTE}  

Informamos que foi gerado uma solicitação de readequação para seu 
processo  {NUMERO}/{ANO} . 

Acesse seu processo no endereço abaixo e gerencie sua readequação. 

(https://ituporanga.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-processo-digital)  



 

 

CLIQUE EM GERENCIAR > READEQUAR 

INSIRA AS INFORMAÇÕES  SOLICITADAS E CLIQUE EM CONFIRMAR: 

           Na figura 09, demonstra o botão para readequar: 

 

Figura 07 

           Na figura 07 você verá o que deve readequar e/ou anexar. Para retornar seu processo á 
Prefeitura basta realizar o que foi solicitado, e clicar em “Confirmar”. Assim seguirá seu 
processo. 

 

Figura 08 



 

 

 

4. Acompanhamento do processo de Consulta Prévia e Análise de Projeto 

 

           Além das notificações via e-mail é possível acompanhar o processo diretamente 
nos Portais do Cidadão e Autoatendimento (https://ituporanga.atende.net), para isso 
faça login e busque novamente pelo serviço “Consulta de Processo Digital”.  

            Na tela do serviço estarão dispostos todos os processos abertos no município 
com o seu usuário. Essa consulta será de extrema importância, pois é através dela que 
você poderá reemitir o comprovante de abertura, guia para pagamento, visualizar os 
anexos e visualizar as etapas do processo. 

 

5.1 Ações  

5.1.1 Complementar  

           Através desta ação é possível complementar o processo com textos, e essa 
observação estará disponível para o analista do município. Somente será possível 
complementar processos em situação “Aberto”.  

5.1.2 Anexos 

           Através desta ação pode-se visualizar a baixar os documentos assinados pela 
secretaria de planejamento. Exemplo: o documento de alvará de construção estará 
disponível para você visualizar e baixar nesta ação, conforme exemplo da figura 11. 

 

 

Figura 11 



 

 

 

5.1.3 Impressão  

Através desta ação é possível reemitir o comprovante de abertura do processo, bem 
como, também os detalhes do tramite do processo.  

5.1.4 Visualizar  

Através desta ação é possível visualizar todas as informações cadastrais do processo, 
conforme exemplo da figura 12. 

 

 

Figura 12 

 

5.1.5 Etapa do Processo  

Através desta ação pode-se verificar todos os trâmites e movimentações que 
esse processo obteve no município. Além disso, essa ação também permite 
reencaminhar e/ou dar entradas nos projetos para análise.  

O fluxo de processo dispõe uma cor para cada situação, conforme segue:  

 Verde: identifica que a etapa está “Concluída”. 

 Azul: identifica que a etapa está em “Execução”. 

 Cinza: identifica que a etapa está em situação “À Executar” 

 Vermelho: identifica que a etapa não foi executada, pois ocorreu algum erro que 
impediu a execução. Nesse caso deve-se entrar em contato com a entidade para 
verificação. 



 

 

 

5.2 Situações do Processo  

 Aberto: Processo em etapa inicial, ainda não foi tramitado para análise.  

 Tramitando: Processo tramitado internamente para análise.  

 Em análise: Processo recebido pelo analista para análise técnica.  

 Encerrado: Processo já analisado e concluído. 

 Cancelado: Processo finalizado.  

 Arquivado: Processo finalizado e arquivado para controle interno do município. 

5. Informações Adicionais  

1 - Alguns cuidados devem ser tomados no gerenciamento de todos os seus processos. 
Um deles é o bloqueador de pop-ups do navegador, que deverá ser desabilitado para 
que seja possível efetuar login nos Portais do Cidadão e Autoatendimento.  

2 - Não é recomendado o uso do navegador “Internet Explorer”.  

3 - Caso seja necessário alterar sua senha de acesso pode-se seguir os passos dispostos 
aqui. (https://wiki.ipm.com.br/pdi_index.php?sissigla=EST&concodigo=1305) 

 

 

 
 
 

 

 


