
DESBUROCRATIZAÇÃO
com o Aprova Digital

Como a prefeitura de Itajaí
virou referência nacional em



Com o maior PIB per capita do estado de Santa 
Catarina, Itajaí vem buscando cada vez mais 
eficiência e agilidade para seus processos. 

O  Aprova  Digital  chegou  para  atender essa 
demanda, saindo de um cenário de processos 
físicos - com pastas e arquivos recheados de muito 
papel - para um mundo 100% digital e online.

ITAJAÍ
SANTA CARATINA

PREFEITURA



PRINCIPAIS DESAFIOS

Eliminar cada vez mais o papel e o deslocamento das pessoas até a prefeitura, 
tornando esse processo digital.

Desburocratizar a tramitação 
de licenciamentos

Os arquivamentos eram feitos em pastas e salas inteiras eram destinadas a 
acomodação de documentos.Eliminar os processos 

analógicos e físicos.

Pessoas trabalhavam exclusivamente na organização dos documentos. Ainda 
assim, aconteciam erros em folhas e vários projetos perdidos ou deteriorados.

Organizar os projetos e 
economizar com papel.



EM BUSCA DA
MODERNIZAÇÃO
O município de Itajaí vem ao longo dos anos buscando formas de 
melhorar não apenas a tramitação de projetos, mas o trabalho dos 
servidores e cidadãos. .

Isso, pois, é sabido que ao acelerar e desburocratizar trâmites públicos, 
melhora-se a gestão e o crescimento da cidade aumenta 
exponencialmente. 

Antes do Aprova Digital, os processos basicamente aconteciam todos 
fisicamente e  exigiam o deslocamento dos profissionais privados. 

Atualmente, além de ocorrer uma entrada e saída simplificada de 
documentos, é possível cada vez mais modernizar a administração.



Nós precisávamos fazer com 
que os processos fossem mais 
rápido e céleres.

Então essa modernização 
administrativa está trazendo 
esse mundo digital para dentro 
da prefeitura municipal e para 
a gestão pública municipal é da 
maior importância.

Volnei Morastoni
Prefeito de Itajaí - SC



SOLUÇÃO PARA A
DESBUROCRATIZAÇÃO
O Aprova Digital é uma aplicação que visa deixar 
todos os fluxos processuais de uma prefeitura de 
forma digital.

A implantação do sistema ocorreu junto às 
Secretarias de Urbanismo, Fazenda e Meio Ambiente, 
com o Instituto Itajaí Sustentável.  Ou seja, 
documentos, como alvarás de construção, habite-se, 
licenças ambientais, abertura, baixa e renovação de 
empresas agora rodam 100% digital, sem uma folha 
de papel ter de entrar ou sair da Prefeitura. 



O Aprova Digital é uma aplicação totalmente 
personalizavel. Em Itajaí,, configuramos os fluxos e 
funções do sistema especificamente para atender as 
particularidades existentes no município. 

Em função disso e dos constantes aprimoramentos do 
sistema, obteve-se um excelente retorno da Prefeitura. 

Após a implantação, os resultados se tornam cada vez 
mais visíveis quanto a redução do tempo para a 
emissão de documentos além da redução de custos 
com armazenamento e impressões.

SOLUÇÃO PARA A
DESBUROCRATIZAÇÃO



O  objetivo do  Aprova Digital juntamente  com  a Prefeitura  de 
Itajaí  é trazer qualidade de vida aos cidadãos e aos 
colaboradores do município. 

Tem-se garantida a segurança de todas as informações 
tramitadas no sistema, além da possibilidade de realizar 
correções necessárias no conforto de seu lar ou empresa. Ou 
seja, um trabalho sem deslocamento e com confiança.

O tempo pode ser entendido como o bem mais valioso que se 
tem, e perder tempo com processos burocráticos e 
desnecessários vai contra a qualidade de vida que se espera 
aos cidadãos Itajaienses. 

SOLUÇÃO PARA A
DESBUROCRATIZAÇÃO



Eu achei ela uma interface extremamente amigável muito objetiva e 
simples. Qualquer pessoa pode ter um mínimo de treinamento pode operar 
a ferramenta.

Analista da Prefeitura

Junto ao programa fica bem mais fácil a comunicação. Essa facilidade de 
digitalizar até com um celular, é só você tirar uma foto e já está pronto o 
documento. 

Requerente

A análise é feita de forma intuitiva. Você consegue visualizar um documento 
no próprio navegador. Não precisa fazer o download do documento  para 
apontar os erros, na própria plataforma já conseguimos abrir os 
documentos e apontar os erros. 

Analista da Prefeitura

SOLUÇÃO PARA A
DESBUROCRATIZAÇÃO



ECONOMIA
MAIS DE 250KG DE
PAPEL ECONOMIZADOS

MAIS DE 158.976,00 LITROS
DE ÁGUA ECONOMIZADOS

Com o Aprova Digital, a Prefeitura economiza em 
recursos públicos, o servidor trabalha de forma 
mais eficiente e o cidadão conta com uma gestão 
pública eficiente e com transparência. 

Ganhos para todas as partes, afinal de contas, 
ficar carimbando papel é coisa do século passado. 



QUAL LEGADO
VOCÊ VAI DEIXAR
DA SUA GESTÃO?
Desburocratizando, acelerando a liberação de 
documentos e licenças e fomentando a economia, o 
Aprova Digital é a melhor forma de deixar um 
legado permanente em sua cidade.

Quero agendar uma reunião



contato@prefeituras.net(11) 9 5226-0352(45) 3306-2500

R. Afonso Pena, 1876,  2 Andar - Sala 203  | Centro - Cascavel - PR


