APRESENTAÇÃO
URBCIDADES

SISTEMA INTEGRADO
GEORREFERENCIAMENTO E PROTOCOLO
DE PROCESSOS ON-LINE

O Urbcidades é um Web Sistema híbrido (pode ser acessado por qualquer dispositivo)
de propriedade da Empresa Darp Soluções técnicas Ltda, disponível através do site:
www.urbcidades.com.br, que visa solucionar de forma inovadora, tecnológica, ágil e
didática o gerenciamento de dados e informações relacionadas aos territórios
municipais, através de mapeamentos, dashboard, controle de prazos, protocolo e
tramitação de processos administrativos.
Traz ao Poder Público uma nova forma de planejamento e gestão urbana e territorial do
município com baixo custo, usando imagens aéreas, infográficos, controle de prazos
automatizados e mapeamentos didáticos.
Em um só local, compilamos e organizamos as informações públicas, sobre o território
municipal, necessárias e essenciais para efetiva administração, através de ferramentas
pensadas para propiciar otimização de tempo, recursos e infraestrutura.
Reunimos dados e disponibilizamos espaços de inserção destes, pois, conhecemos a
necessidade de atendimento, não somente da população, como também dos órgãos de
controle.
Nossa atuação é guiada por parâmetros que buscam contribuir com a excelência na
gestão pública, em decisões corporativas e para o desenvolvimento sustentável das
cidades, projetando o crescimento dos municípios e elevando sua visibilidade para
investimentos.
Além disso, a missão do Urbcidades é difundir o acesso das informações territoriais dos
Municípios brasileiros, em consonância ao estabelecido pela Lei Federal 12.527/2011,
Lei de Acesso à Informação, além de organizá-las de forma simples, possibilitando aos
gestores públicos uma visão ampla e multidisciplinar, para diagnóstico e tomadas de
decisões precisas em locais que necessitem de maior investimento e cuidados.
Assim, aparelhado de dados precisos e de tempo real, o poder público municipal poderá
propor ajustes legislativos e aprimoramento de políticas públicas, munidos dos
prognósticos que nossa ferramenta proporciona.

O que o sistema/site e empresa executam?
• Fornecemos os serviços e as ferramentas necessárias para o planejamento e gestão
territorial das Cidades (mapeamento de zonas, macrozonas, empreendimentos, locais,
meio ambiente, etc.);
•
Treinamos usuários contratantes para a utilização dos serviços e ferramentas
disponíveis, alcançando todo o seu potencial de solução de problemas;
•
Periodicamente atualizamos site e software visando sua contínua evolução
tecnológica, bem como priorizamos a manutenção contínua para perfeita execução dos
serviços prestados;
• Tratamos as informações inseridas com a devida transparência e seriedade;
• Verificamos as necessidades de cada Cidade para melhor atendê-la;
• Atendemos às legislações vigentes, pensando sempre na segurança jurídica para
nossos usuários;
•
Fazemos o tratamento de mapas das leis urbanísticas, ambientais, de
concessão/cessão de áreas públicas, etc., transformando-os em formato compatível
para o compartilhamento em nosso site para o acesso à informação de forma mais
didática e prática ao cidadão;
•
O sistema conta com a ferramenta de protocolo e tramitação de processos
administrativos on-line e também, após inserção de dados, faz o controle de prazos e
gera notificações automaticamente (por exemplo, hipotecas a vencer em loteamentos
aprovados em implantação);
• Geramos diagnósticos e prognósticos para análises, estudos, propostas de revisões
ou alteração de Planos Diretores Municipais, Lei de Perímetro Urbano, Lei de
Parcelamento do Solo, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei do Código do Meio Ambiente.

ACESSO
CIDADÃO

PÁGINA DE CRIAR CONTA

O acesso ao cidadão se dá te forma fácil e gratuita. Basta inserir o nome, e-mail, criar uma
senha, escolher a cidade inicial, ler e aceitar os termos de uso e criar a conta. Após isso,
você receberá um e-mail para confirmação.

PÁGINA DE LOGIN

Após a criação do usuário e senha, basta você efetuar o login utilizando os dados
fornecidos.

PÁGINA INICIAL

Ao logar no sistema, você entrará na página inicial que contém dentre suas funcionalidades,
a escolha da cidade que quer visualizar, da configuração do usuário, categorização de
mapas cadastrados, outras informações e local para nos contactar.

PÁGINA ESCOLHA DE CIDADES PARA VISUALIZAÇÃO

Na página de escolha de cidades você pode selecionar o município de seu interesse. Caso
ele tenha contratado os serviços do Urbcidades, você conseguirá visualizar todos os dados
disponibilizados pela Prefeitura.

PÁGINA ESCOLHA DE CATEGORIAS DE VISUALIZAÇÃO

Ao lado esquerdo da tela, você pode escolher através das categorias os mapas
disponibilizados para visualização.

PÁGINA DE MAPA PARA VISUALIZAÇÃO

Após a escolha de mapa, basta você clicar e, visualizar para ter acesso às informações
disponibilizadas.

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE MAPA

A página de visualização de mapa contém, imagens aéreas, mapas, local de busca de
endereço e local de busca de informação. Neste local, você conseguirá de forma prática e
didática, interpretar mapeamentos georreferenciados fornecidos pela Prefeitura.

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE MAPA

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE MAPA

Clicando na região de interesse no mapa, o sistema lhe demostrará informações descritivas
do local desejado. Após isso, você poderá imprimir tal informação.

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE MAPA

PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE MAPA

PÁGINA DE FALE CONOSCO

Quaisquer dúvida ou sugestões, você poderá entrar em contato conosco através dos nossos
contatos.

PROTOCOLO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO

O cidadão poderá a qualquer momento protocolar solicitações de forma on-line e
acompanhar seus pedidos, recebendo os documentos e respostas diretamente no
Urbcidades.

ACESSO
GESTOR

PAINEL DE CONTROLE DO USUÁRIO GESTOR

Os acessos destinados aos gestores são fornecidos após contratação dos serviços do
Urbcidades. Esse usuário tem páginas exclusivas para, por exemplo, controle de
cronogramas, prazos a vencer, análises e tramitações de solicitações diversas.

TELA DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

O usuário gestor é um dos responsáveis em inserir arquivos no sistema.

TELA DE GESTÃO DE MAPAS (LOCAIS)

Após a inserção de dados no sistema, o gestor conseguirá gerir os mapas e locais inseridos.

TELA DE GESTÃO DE MAPAS (CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS)

A tela de gestão de mapas serve para que o gestor tenha o controle de deixar os locais
visíveis ou não, gerenciar cronogramas e imprimir relatórios previamente preenchidos.

TELA DE CONFIGURAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS

Os gestores podem criar e configurar os processos administrativos da melhor maneira que o
fluxograma permitir. Assim, o Órgão fica livre para criar as configurações necessárias.

TELA DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO PROTOCOLADO

A tela de verificação de processos serve para o analista baixar os documentos anexados
pelos requerentes e verificar o pedido para dar andamento nas análises.

Dentre essas tantas funcionalidades
descritas, há inúmeras outras
possibilidades
dentro do Urbcidades.
Entre em contato conosco.
urbcidadesadm@gmail.com/darpst.adm@gmail.com
+55 (34) 99279-9700/99123-3091
@urbcidades
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