
Consulta de Viabilidade OnlineConsulta de Viabilidade Online
Passo a Passo para fazer um consulta de viabilidade 

online.



Site de acesso – gaspar.wgeo.com.br
Ir em Criar uma conta



Adicionar os dados para a criação da conta, ao finalizar o cadastro um email de 
verificação será encaminhado ao seu email cadastrado para ter acesso.

Obs.: Será enviado um email em nome de WGEO, pode ocorrer do email ser 
encaminhado para caixa de SPAM ou lixo eletrônico. 



• Ao acessar o sistema de viabilidade, essa será a tela disponível, no 
primeiro ícone “Consulta de Viabilidades” você é encaminhado para 
a solicitação de viabilidade, 

• No segundo ícone “Perfil”, você edita as informações pessoais.



• Ir em Gerar Prévia

Lembrando que a consulta de viabilidade online, não da direitos a construir, 
também não serve para dar entrada em projetos, serve apenas como informação 
do que pode ser feito no local desejado. 
Para dar entrada nos projetos a consulta de viabilidade permanece a antiga.



• O solicitante sempre será a pessoa que está fazendo a consulta online. 

• O Requerente pode ser o proprietário ou qualquer outra pessoa que tenha 
feito o cadastro no sistema, recomenda-se que o requerente seja o mesmo do 
solicitante.



• Nessa etapa, você precisa ter o número do seu cadastro de IPTU, inserir em 
no único campo habilitado para digitar, em seguida pode clicar em próximo 
para finalizar a sua consulta.



Sua Consulta de viabilidade online está pronta, você pode acessar 
ela clicando em link, ou entrando no email que foi cadastrado ao 
criar a sua conta. 



• MODELO DE CONSULTA DE VIABILIDADE

Este é  o documento 
fornecido, como dito em 
slide anterior, ele serve 
apenas para consulta, 
os dados são os mesmos 
da consulta de 
viabilidade retirada 
diretamente na diretamente na 
prefeitura. 

Para dar entrada em 
um projeto, a consulta 
deverá ser feita no 
atendimento da 
prefeitura.

Dúvidas: gustavo@gaspar.sc.gov.br – 3331-1880


