A AMBISIG é uma empresa de referência no mercado pelo seu rigor e inovação.
Ciente das necessidades cada vez maiores dos clientes, a AMBISIG criou uma solução dirigida especialmente à
Administração pública, a qual pretende revolucionar o mercado de gestão do território.
A Gestão Urbanística Processual da AMBISIG é uma ferramenta indispensável para todos os técnicos dos Departamentos de Urbanismo e Planeamento Estratégico dado que, será a partir das suas funcionalidades, que estes técnicos poderão consultar e tratar todos os processos de licenciamento de obras particulares, para além da possibilidade
de acesso direto ao PDM.
A solução possibilita, igualmente, a monitorização dos planos urbanísticos, a gestão de indicadores e a síntese de
informação de gestão urbanística, útil e necessária ao planeamento do território.
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ATENDIMENTOS ONLINE

A Gestão Urbanística é um dos pilares de apoio
ao poder local, tendo adquirido ao longo dos
anos uma importância acrescida na melhoria da
gestão do território.
A solução de Gestão Urbanística tem como objetivos principais registar informação relativa a
intervenções promovidas pelo Município e pelo
Estado, ao mesmo tempo que apoia o processo
de emissão de pareceres e licenças sobre pretensões de licenciamento: operações de loteamento, obras de urbanização, obras particulares
etc.
A ferramenta de Gestão Urbanística apoia as
atividades de ﬁscalização e de vistoria associadas
ao processo de licenciamento. Atividades estas,
que consistem na veriﬁcação das normas, posturas e regras vigentes no Município, e dos termos
e condicionantes constantes nas licenças concedidas.

VANTAGENS

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONALIDADES
• Distribuição de processos sobre o motor de
Workﬂow;
• Organização dos processos a tratar de acordo com
o prazo e nível de responsabilidade;

• Assinatura qualificada de documentos ou despachos
recorrendo ao uso do cartão do cidadão ou outro
certificado digital;

• Definição de interfaces de recolha de dados do
processo de licenciamento por operação urbanística;

• Desenho, parametrização e conﬁguração de
Workﬂow’s corporativos e colaborativos;

• Ferramenta de criação, parametrização e publicação
de requerimentos e templates;

• Notiﬁcação do utilizador, grupo de trabalho ou
cheﬁa hierárquica através da lista de processos,
por e-mail ou SMS;

• Definição dos elementos instrutórios por tipo de
operação urbanística;

• Emissão de ofícios e alvarás sobre o motor do
Workﬂow em templates Word ou HTML;

• Definição de nomenclaturas dos ficheiros dos

• Conversão automática dos formulários ou
templates em formato PDF;

• Gestão do arquivo dos processos;

• Controlo dos elementos instrutórios dos processos;
• Elaboração dos pareceres técnicos sobre inter
faces do motor do Workﬂow;
• Garantia da autenticidade dos pareceres técnicos
e despachos prestados sobre os processos, através
da geração de uma chave única para cada alter
ação e/ou movimentação do documento
(CFR21Part 11);

elementos instrutórios;

• Maior celeridade na avaliação dos processos;
• Aplicação desenhada para gestão de processos de
licenciamento de Obras Particulares;
• Aumento da capacidade de resposta e performance
dos departamentos municipais;
• A solução está associada a um motor de workﬂow;
• Integração com o Atendimento Online para a consulta
online do estado do processo e submissão online de
processos;

• Gestão das visitas da fiscalização;
• Exportação de questionários Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e
Q6b para o INE;

• Integração com Plataformas de Sistemas SIG;
• Integração com o portal do RJUE;

• Desmaterialização dos processos de licenciamento;
• Melhoria dos ﬂuxos de trabalho;
• Sistemas de alerta de processos pendentes;
• Controlo de prazos;
• Solução WEB Based;
• Disponibilização dos requerimentos em formato
HTML;
• Consulta e submissão de processos através do
Atendimento Online;

Gestão Urbanística Processual integra com as
seguintes soluções da AMBISIG:
• Atendimento Online;
• Gestão documental e Workﬂow;
• SIADAP;

• Importação de dados de outros sistemas;

• Intranet da Qualidade;

• Integração com qualquer sistema de taxas e
licenças;

• iBIP – Integrated Business Intelligence Platform;

• Liberdade na conﬁguração do sistema;
• Delegação de competências;
• Utilização do 21 CFR Part 11 Electronic Records
para validação de autenticidade dos pareceres
técnicos ou despachos.

• Geoportal;

