
TUTORIAL 



1. Acesse: mafra.prefeituras.net 



2. Acesse: mafra.prefeituras.net 



3.1 CONFIRME SUA CONTA POR E-MAIL! 



4. Depois de logado: CRIAR PROCESSO 



5. Você verá a Carta de Serviços: 



5. Cada assunto, tem um formulário DIFERENTE 



5.1 Requerimento em forma de CARDS 

estruturados 



5.2 Ao lado de cada assunto, há um guia explicativo 



5.3 Se ainda houver dúvidas… Acesse o Chat 



5.3 Haverá um profissional para ajudá-lo 



5.4 Ao final, clique em Finalizar Processo 



6. Depois de Criado, 

Essa é cara do Processo Após criado: 



6. Depois de Criado, 

Essa é cara do Processo Após criado: 



6. Depois de Criado: 

Número de 

Processo 

Data de 

Protocolo 

Com quem 

está 



Quando criado,  processo é enviado para 

a Prefeitura. 

 

Quando o processo for devolvido, você 

receberá um e-mail de notificação.  

A qualquer momento você pode consultar 

onde está o processo e as análises dele. 

 

O processo pode: 

Ser deferido; 

Retornar para você; 

Ser indeferido. 



7. Quando você abrir um processo que possui 

análises (retângulo verde) o que precisa corrigir, e 

clique em Editar (retângulo vermelho) para fazê-lo 



7.1 Quando terminar todas as correções, clique em 

Enviar para análise. 





Ao invés de Plotar, anexe o .PDF! 

FAÇA O UPLOAD DA PRANCHA EM .PDF 



Selo é OPCIONAL. O sistema fará o selo padrão. 



Processo Eletrônico  

no Aprova Digital 

Após aprovação o selo é gerado 

automaticamente. 

O selo é construído usando dados do sistema: 



Para fazer uma verificação, Posicione sua câmera no QR CODE. 





Com o QR Code, 

qualquer órgão do mundo 

consegue verificar a 

autenticidade do 

documento. 



Sem plotagens e impressões. 



● Processos físicos, permanecem físico. 

● Processos físicos, podem ter outros processos 

digitais. 

Alvará de Obras 

Físico Físico 
Digital 

Alvará de Obras 

Início Deferimento 

Habite-se 

Início 



O que deve estar assinado 

● ART ou RRT 

● Declarações e Certidões 

● Documentos de outros órgãos 

 



O que não precisa estar assinado 

● Pranchas 

● Memoriais 

● Siga os Textos Laterais de Auxílio 

 



Lembre-se 

● Enviar para Análise, quando estiver pronto. 

● Só posso editar quando o processo estiver 

comigo 

 



● Não é necessário ter Assinatura Digital ou 

Certificado Digital. 

 

 

 

 

● Seu LOGIN e sua ART/RRT assinada, 

garantem a veracidade do processo. 

 

 



● Protocolo, envio de documentos e projeto, 

boletos, comprovantes, análises, 

correções, emissão do documento, tudo 

via DIGITAL. 

 

 

● Apenas o MEIO de tramitar mudou, os 

requisitos continuam. 



Como posso te ajudar 

● Suporte via Chat (mogidascruzes.prefeituras.net) 

● Passo a Passo - (mogidascruzes.prefeituras.net) 

● Youtube - Prefeituras.net 

 




