
APROVA FÁCIL - ABRINDO SOLICITAÇÃO ARI

1. Acesse: https://aprova-facil.campinas.sp.gov.br/

2. Na página inicial, insira seu CPF, senha cadastrada e os caracteres que aparecem na imagem do lado direito. Caso ainda não tenha
cadastro, consulte o passo a passo do credenciamento.

3. Clique nas opções: Aprova Fácil>Início.

https://aprova-facil.campinas.sp.gov.br/


Em seguida, clique nas opções: ARI- Aprovação Responsável Imediata> Nova Solicitação



4. Insira os dados de identificação do imóvel conforme consta no carnê de IPTU (consulte a página “Demonstrativo de Lançamento'').
Depois, clique no botão "Avançar".



5. Caso apareça a mensagem abaixo, revise as informações digitadas clicando em “Não”. Se selecionar a opção “Sim”, o sistema
aceitará o que foi digitado e os dados ficarão registrados no alvará.

6. Preencha os dados dos Proprietários e Responsáveis. A seção "Solicitante'' será automaticamente preenchida com o nome de quem
abriu a solicitação, sem possibilidade de alteração.

ATENÇÃO!Todas as pessoas indicadas devem estar previamente cadastradas no sistema Aprova Fácil (vide fluxo de credenciamento). Caso
contrário, o sistema não permitirá o prosseguimento da solicitação, apresentando as seguintes mensagens:



Situação: pessoa não credenciada no sistema

Situação: pessoa está aguardando aprovação do seu credenciamento

Na seção “Proprietário do Imóvel”, insira o CPF/CNPJ que consta na matrícula do imóvel.Se esse dado estiver divergente do cadastro
imobiliário municipal (IPTU), aparecerá a seguinte mensagem:

Nesse caso, há duas soluções viáveis: verificar se o CPF/CNPJ foi digitado corretamente, ou alterar o proprietário no cadastro municipal do
imóvel (IPTU). Para alteração cadastral, utilize o site: https://iptu-alteracao-dados.campinas.sp.gov.br/ , ou entre em contato com Secretaria
Municipal de Finanças, pelo telefone (19) 3755-6000. Aguarde a atualização ser concluída para prosseguir com a sua solicitação do Aprova
Fácil.

7. Na seção “Proprietário da Obra”, insira o CPF da pessoa responsável pela construção, que fará o pagamento das taxas e  impostos.
Em muitos casos, o proprietário do imóvel e da obra serão a mesma pessoa, mas isso não é obrigatório. No caso de pessoa jurídica,

https://iptu-alteracao-dados.campinas.sp.gov.br/


insira o CPF do representante legal, e selecione a opção “Responsável é parte de empresa”. Em seguida, insira o n° do CNPJ. Caso o
CNPJ não esteja cadastrado, entre em contato pelo “Fale Conosco”, para mais informações.

8. Nos campos “Autor do Projeto” e “Responsável pela Obra”, insira o nome dos profissionais previamente cadastrados. Caso o CPF
informado não esteja cadastrado com perfil de profissional, aparecerá a seguinte mensagem:

Nesse caso, o profissional deverá atualizar seu cadastro no sistema, informando o perfil correto.Caso necessário, entre em contato pelo “Fale
conosco”, para mais informações.

Finalizado o preenchimento dos proprietários e responsáveis, clique em “Avançar”.

9. Insira os dados da construção e clique em “Avançar”:

ATENÇÃO!: Os dados informados serão automaticamente reproduzidos no alvará de execução.



10. Na aba “Dados da obra”, o sistema disponibilizará campos para anexação dos documentos obrigatórios. Caso necessário, utilize a
opção “Outros anexos”, para incluir arquivos adicionais.

Atenção!: Verifique se os documentos anexados estão legíveis e no formato de arquivo correto (especialmente o projeto, que deve
estar em pdf).



Para acessar modelos de projetos e formulários, acesse: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/urbanismo/formularios.php
Entre nas opções: CAP > Aprovação de Projetos Construtivos

11. O sistema fará a geração automática das taxas para pagamento, que terão validade de 30 dias. Caso não consiga pagar os boletos
dentro do prazo, o sistema permitirá a emissão de 2° via.

Observação: Imóveis residenciais cuja área total construída seja de até 50m², serão isentos de taxas, conforme Lei Complementar
208/2018.  Nesses casos o alvará de execução será emitido após assinatura da Declaração de Responsabilidade (vide passo 12).

Para visualizar a base de cálculo, acessa a aba “Taxas” e clique no botão “Memória de Cálculo”.

https://www.campinas.sp.gov.br/governo/urbanismo/formularios.php


12. Além das taxas, o sistema emitirá automaticamente uma Declaração de Responsabilidade, que deve ser assinada pelo proprietário da
obra, autor do projeto e Responsável técnico. A assinatura do documento será digital, através da plataforma Asten.

Para assinar o documento, acesse a aba “Termo”, clique no botão de “Ações”> Acessar Envelope



13. Uma nova janela será aberta em seu navegador, com o endereço da plataforma Asten Assinatura.

Atenção!: Crie uma conta com o mesmo email cadastrado no sistema Aprova Fácil, caso contrário não será possível visualizar o
Termo/declaração disponível para assinatura.



14. Ao acessar a plataforma Asten, com o mesmo e-mail do Aprova Fácil, clique no botão “Envelopes “Externos”:

Em seguida, clique para acessar o ambiente da Prefeitura Municipal de Campinas:

⤋



Ao acessar o ambiente da Prefeitura, clique no botão “Aguardando Assinatura” e selecione o Termo de Responsabilidade:

⤋



15. Ao abrir a Declaração de Responsabilidade, verifique se os dados estãos corretos e clique no campo de “Assinatura Eletrônica”:





Em seguida, defina sua assinatura selecionando uma das opções: “Desenhar assinatura/Digitar texto/Usar imagem pré-definida”. Após, clique
para confirmar.

⤋

16. Após a assinatura da Declaração de Responsabilidade por todos os envolvidos, o documento ficará disponível para download na aba
“Termo”:



17. Após a compensação do pagamento das taxas e assinatura da Declaração de Responsabilidade, o sistema emitirá automaticamente o
alvará de execução e o documento de autenticação da planta.

Ao capturar o QR CODE de autenticação, o link apontará para o arquivo do projeto apresentado ou alvará de execução emitido.


