
PASSO A PASSO PARA CONFECÇÃO DAS PLACAS DE LICENCIAMENTO

MODELO 1
A ser utilizado em obras de construção, reforma e/ou ampliação de residência 
unifamiliar (não situada em ZPA), bem como em demolição e reparos gerais de 
qualquer tipo de edificação;

1 - Baixar o documento disponibilizado no Portal do Licenciamento;
2 - Preencher os campos obrigatórios: Número do Alvará e Validade, no formato 
indicado;
3 - Acessar o Portal Directa em Serviço Público/SEMURB/Download/ escolher a área 
(Urbanística ou Ambiental) digitar o nome do Documento (Alvará ou Licença), o 
número do documento e o CPF/CNPJ do Requerente e baixar o QR Code;
4 - Inserir o QR Code no local indicado na Placa.

MODELO 2
A ser utilizado em qualquer obra de construção, reforma e/ou ampliação, inclusive 
residencial unifamiliar, desde que situada em ZPA;

1 - Baixar o documento disponibilizado no Portal do Licenciamento;
2 - Preencher os campos obrigatórios: Nome do Empreendimento e o CNPJ
3 - Inserir o Número Alvará e validade, nos formatos indicados;
4 - Inserir o Número da Licença Ambiental e a Validade, nos formatos indicados;
5 - Acessar o Portal Directa em Serviço Público/SEMURB/Download/ escolher a área 
(Urbanística ou Ambiental) digitar o nome do Documento (Alvará ou Licença), o 
número do documento e o CPF/CNPJ do Requerente e baixar o QR Code.
6 - Nesse caso devem ser baixados os QR Codes do Alvará e da Licença e inseri-los no
local indicado na Placa. 

OBS: A não Instalação da placa ou sua instalação em desconformidade com especificações 
indicadas no site, implica em infração, conforme previsão do artigo 4º da Lei nº 198/2021 
(Estabelece a obrigatoriedade de instalação de placa informativa sobre licenciamento em obras e 
empreendimentos no Município do Natal).

No site você vai encontrar os modelos e os detalhes para confecção e preenchimento das placas. 
Acesse: bit.ly/modelo-placa-licenciamento

https://bit.ly/modelo-placa-licenciamento

