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1. CADASTRANDO UM PROJETO NOVO 
Itens importantes a serem observados 

a) Na entrada de um projeto no CBMES, o projetista deverá enquadrar este 
projeto como Registro de Análise ou Registro de Modificação; 
 

b) Quando não existir referência alguma ao projeto no CBMES, o projeto 
deverá ser enquadrado como Registro de Análise; 

 

c) Quando já existir um Registro de análise referente a uma única edificação, 
as alterações feitas deverão ser protocoladas como Registro de 
Modificação. 
 

d) No caso de edificações mais complexas que em um único projeto possua 
mais de uma edificação, serão levados em conta os seguintes itens: 

1. Edificações que por si só exijam Projeto Técnico serão 
consideradas como um novo Registro de Análise do projeto 
atual, desde que estejam isoladas das demais. 

2. Edificações que por si só não exijam Projeto Técnico serão 
consideradas um Registro de Modificação do registro de análise 
que melhor convier, levando em consideração a proximidade 
com o que está sendo inserido. 

3. Acréscimo de área (ampliação) será considerado como um 
Registro de Modificação do Registro de análise que está sendo 
ampliado. 

 

Caso, após a análise acima, definir-se que o projeto será uma MODIFICAÇÃO 
de um Registro de Análise (RA), deverá ser seguido o tutorial “Modificando um 
Projeto”. Caso realmente seja um cadastro de um Projeto Novo ou um novo Registro 
de Análise (RA) de um projeto já existente, deve-se prosseguir com este tutorial. 

 

1 - Faça o login no SIAT. Caso não o tenha ou seu login não seja de Projetista, 
procure a SAT mais próxima. 
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2- Clique no menu “Projeto Técnico” (figura 1). 

 
Figura 1 – Menu do perfil projetista. 

 

3 – Preencha os dados corretamente (Figura  2). Insira corretamente o campo 
“Inscrição Imobiliária” e “endereço”. Informe corretamente o proprietário (clique em “...” 
ao lado do campo para selecionar, caso o proprietário não esteja cadastrado, o 
mesmo deverá ser cadastrado previamente no menu “pessoa”). Lembre-se que a partir 
do momento em que for gravado, apenas o proprietário poderá modificar esses dados 
e também inserir ou remover projetistas que trabalharam em seu projeto.  

 

4 – Na aba “Projetistas” (figura 3) deverá ser informado todos os projetistas que 
poderão iniciar um processo de análise do projeto atual. Caso não tenha campos 
suficientes para informar os projetistas, deverá ser clicado no botão “Novo” enquanto 
estiver visualizando a aba “Projetistas”. 
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Figura 2 – Dados do Projeto Técnico. 

 

 
Figura 3 – Aba Projetistas. 

 

5 – Após informar todos os dados, clique botão “Gravar” (figura 3). Anote o Número do 
projeto que o SIAT fornecerá (figura 4). 

 
Figura 4 – Número do projeto. 
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Obs: Cabe informar que o cadastro do Projeto Técnico nada mais é que a criação de 
uma capa que guardará todos os Registros de Análise (RA’s) do projeto. 

 

6 – Agora devemos criar o Registro de Análise do Projeto Técnico (RA). Esse conterá 
todos os dados técnicos do projeto, tal como: área, altura, ocupação, outros. Para isso, 
basta clicar no menu “Registro de Análise/Modificação” (figura 5) e em seguida clique 
em “novo” (figura 6). 

 

 
Figura 5 – Menu do perfil projetista 

 

Figura 6 – Novo Registro de Análise 

 

7 – Selecione o “Projeto Técnico” a qual deseja criar um Registro de Análise (RA), 
informando ainda a “Ocupação predominante” e a “Descrição” (figura 7). O campo 
“Descrição” deve ser preenchido de forma a identificar o RA, pois caso haja um projeto 
que possua mais de um RA a descrição será muito útil. Por exemplo: Um projeto 
técnico de nome “Condomínio Empresarial SUÁ” pode ter mais de um RA: um com o 
nome de “Torre A” e outro com o nome “Torre B”. 
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Figura 7 – Registro de Analise/Modificação 

 

8 – Preencha os campos da aba “característica” corretamente. Lembre-se que o valor 
da taxa, o tipo de processo/nível projeto e as medidas de segurança serão baseados 
nas informações contidas neste formulário (figura 8).   

 
Figura 8 – Formulário de características. 

 

9 – Na aba “DUA” deverão ser informados os DUA referentes à taxa de 
Análise/Complementação/Priorização (que deverá ser gerado no site da SEFAZ). 
Somente após a validação destes DUA será dado andamento aos processos. Caso 
haja necessidade de informar mais de um DUA, clique no botão “Novo” enquanto 
visualiza a aba “DUA”. Clique no botão “Gravar”. 
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10 – Após o “Status Atual” mudar para “Confirmado pagamento de DUA” (figura 9) o 
Memorial Descritivo ficará disponível. O projeto “físico” deverá ser encaminhado para o 
Corpo de Bombeiros e entregado no Balcão, onde será emitido um recibo de entrega 
(figura 10). No momento da entrega, será definido o Analista responsável pela Análise 
do Projeto.   

 
Figura 9 – Confirmação de pagamento de DUA 

 

Figura 10 – Recibo de entrega de projeto 

 

11 – Após a entrega do projeto no CBMES, o RA entrará em uma fila virtual 
aguardando a sua análise. Sempre será observada a “Taxa de priorização” e a “ordem 
de entrada na fila”. O status permanecerá em “Aguardando Análise” (Figura 11) até 
sua aprovação ou emissão de um laudo de irregularidade 

Figura 11 – Status de Aguardando Análise 
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12 – A partir deste ponto, podemos ter três caminhos diferentes; são eles:  

a) O analista aprova o projeto. O “Status atual” do RA ficará conforme figura 12 e, 
assim que o projeto for assinado, o projetista receberá um e-mail informando 
que o projeto está disponível e o “Status atual” ficará conforme figura 13. Caso 
o CBMES não esteja de posse das originais , será solicitado ao projetista o 
encaminhamento das mesmas. 

b) O analista encaminha o processo para parecer superior e, quando esse 
retornar ao analista, o processo de análise terá seu reinício. 

c) É emitido um laudo de irregularidade. Assim o projetista será avisado e poderá 
retirar o projeto no CBMES para correção. Nesse momento, caso haja dúvidas 
por parte do projetista, o mesmo poderá solicitar uma consulta técnica com o 
analista responsável. Após as correções necessárias o projeto poderá ser 
encaminhado novamente ao CBMES, voltando para fila de análise do analista 
responsável. 

 
Figura 12 – Aguardando Liberação. 

 

 

Figura 13– Liberado para entrega. 

 

10 – Assim que o projeto for entregado ao Projetista, o Status atual passará a ficar 
conforme a figura 14. 

 

Figura 14 – Confirmado entrega. 
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2. MODIFICANDO UM PROJETO 
Itens importantes a serem observados 

e) Na entrada de um projeto no CBMES, o projetista deverá enquadrar este 
projeto como Registro de Análise ou Registro de Modificação; 
 

f) Quando não existir referência alguma ao projeto no CBMES, o projeto 
deverá ser enquadrado como Registro de Análise; 

 

g) Quando já existir um Registro de análise referente a uma única edificação, 
as alterações feitas deverão ser protocoladas como Registro de 
Modificação. 
 

h) No caso de edificações mais complexas que em um único projeto possua 
mais de uma edificação, serão levados em conta os seguintes itens: 

4. Edificações que por si só exijam Projeto Técnico serão 
consideradas como um novo Registro de Análise do projeto 
atual, desde que estejam isoladas das demais. 

5. Edificações que por si só não exijam Projeto Técnico serão 
consideradas um Registro de Modificação do registro de análise 
que melhor convier, levando em consideração a proximidade 
com o que está sendo inserido. 

6. Acréscimo de área (ampliação) será considerado como um 
Registro de Modificação do Registro de análise que está sendo 
ampliado. 

 

Caso, após a análise acima, definir-se que o projeto será um NOVO Registro 
de Análise (RA) de um projeto já existente, deverá ser seguido o tutorial “Cadastrando 
um Projeto Novo” a partir do item 6. Caso realmente seja uma modificação de um 
Registro de Análise, deve-se prosseguir com este tutorial. 

 

1 – Clique no menu “Registro de Análise/Modificação” (figura 1) e em seguida clique 
em novo (figura 1). 

 
Figura 1 – Menu do perfil projetista 
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2 – Insira o número do Registro de Análise (RA) ou número do Projeto no campo 
“Registro de Análise” e clique em “pesquisar” (figura 2). Poderá também utilizar 
qualquer outro campo que seja conveniente. 

Figura 2 – Busca de Registro de Análise 

 

3 – No caso deste exemplo, queremos fazer uma modificação do Registro de Análise 
do Prédio principal (figura 3). Assim vamos clicar na linha correspondente. 

 

Figura 3 – Resultado da busca de Registro de Análise 

 

4 – Com o RA aberto, verificamos que o projeto está aprovado. Assim ele está apto 
para uma modificação. Agora clique em “Modificar Registro de Análise” (figura 4). Será 
exibida uma mensagem, conforme a figura 5. Leia a mensagem e clique em “fechar”. 
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Figura 4 – Modificar Registro de Análise 

 

 
Figura 5 – Mensagem de início de processo. 

 

5 - Para concluir a criação do RM, devemos informar alguns campos importantes, 
como o número de pranchas a serem modificadas, descrição da modificação (Figura 

6), as características (Figura 7), caso ocorra mudança, e o DUA a ser utilizado. 
Podendo ainda mudar qualquer outro campo que seja conveniente. 

 Obs. 1: Aqui cabe ressaltar que os valores das características não são apenas 
da parte modificada, e sim o valor final da edificação que está sendo modificada. Por 
exemplo: Temos um galpão de 5000m²; ele está sendo modificado, pois está sendo 
construído uma estrutura ao lado de 2000m²; então o valor da variável área total 
construída será de 7000m² e não 2000m².  

 Obs. 2: Outro ponto importante é quanto a Ocupação. Neste item devemos 
informar a ocupação predominante da edificação que está sendo modificada. Caso a 
ocupação esteja sendo modificada de I2 para G1 a variável ocupação deverá também 
ser modificada. 
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Figura 6 – Criação do Registro de Modificação. 

 
 

 
Figura 7 – Formulário de características. 

 

6 – Na aba “DUA” deverão ser informados os DUA referentes à taxa de 
Análise/Complementação/Priorização (que deverá ser gerado no site da SEFAZ). 
Somente após a validação destes DUA será dado andamento nos processos. Caso 
haja necessidade de informar mais de um DUA, clique no botão “Novo” enquanto 
visualiza a aba “DUA”. Clique no botão “Gravar”. 

 

7 – Após o “Status Atual” mudar para “Confirmado pagamento de DUA” (figura 10). O 
projeto “físico” deverá ser encaminhado para o Corpo de Bombeiros e entregado no 
Balcão, onde será emitido um recibo de entrega (figura 11). No momento da entrega 
será definido o Analista responsável pela Análise do Projeto.   



14 
 

Figura 10 – Confirmação de pagamento de DUA 

 

 

Figura 11 – Recibo de entrega de projeto 

 

8 – Após a entrega do projeto no CBMES, o RA entrará em uma fila virtual aguardando 
a sua análise. Sempre será observada a “Taxa de priorização” e a “ordem de entrada 
na fila”. O status permanecerá em “Aguardando Análise” (Figura 12) até sua 
aprovação ou emissão de um laudo de irregularidade 

Figura 12 – Status de Aguardando Análise 
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9 – A partir deste ponto, podemos ter três caminhos diferentes; são eles:  

d) O analista aprova o projeto. O Status atual do RM ficará conforme figura 13 e 
assim que o projeto for assinado o projetista receberá um e-mail informando 
que o projeto está disponível e o Status atual ficará conforme figura 14. Caso o 
CBMES não esteja de posse das originais, será solicitado ao projetista o 
encaminhamento das mesmas. 

e) O analista encaminha o processo para parecer superior e, quando esse, 
retornar ao analista, o processo de análise terá seu reinício. 

f) É emitido um laudo de irregularidade. Assim o projetista será avisado e poderá 
retirar o projeto no CBMES para correção. Nesse momento, caso haja dúvidas 
por parte do projetista, o mesmo poderá solicitar uma consulta técnica com o 
analista responsável. Após as correções necessárias o projeto poderá ser 
encaminhado novamente ao CBMES, voltando para fila de análise do analista 
responsável. 

 

 
Figura 13 – Aguardando Liberação 

 

 

Figura 14– Liberado para entrega. 

10 – Assim que o projeto for entregado ao Projetista, o Status atual passará a ficar 
conforme a figura 15. 

 

 

Figura 15 – Confirmado entrega 
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3. COMO VERIFICAR SITUAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO E 
ABRIR CONSULTA TÉCNICA 

 

1- Clicar no menu Projeto no item Histórico de Processos de Análise 
(Figura 1) 

 

Figura 01 – Menu do Projetista. 

 

2 – Informar o RG do Projeto, clicar em “pesquisar” e clicar no projeto desejado 
(Figura 2)

 

Figura 2 – Pesquisa de projetos no histórico. 
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3 – Caso o projeto tenha mais de um Registro de Análise, informe no campo 
“Registro de Análise” o registro desejado e clique em “pesquisar” (Figura 3) 

 

Figura 3 – Histórico dos registros de análise. 

 

4 – No histórico será possível verificar todo o andamento dos registros de 
análises e modificações. Caso seja emitido algum laudo de irregularidades, 
também será possível verificar seu conteúdo; basta selecioná-lo (figura 4). 

 

Figura 4 – Selecionando laudo de irregularidade. 
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5 – Assim que o laudo abrir, clique em “Vis. Documento” conforme figura 5. 

 

Figura 5 – Laudo de irregularidade. 

 

6 – Ao visualizar o laudo, podemos identificar dois grupos de informações: Os 
dados do registro de análise (projeto) e as irregularidades apontadas pelo 
analista (figura 6). Para imprimir o laudo clique em “imprimir” (figura 7). 

 

Figura 6 – Visualização do laudo de irregularidade. 
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Figura 7 – Imprimir  laudo de irregularidade. 

 

7 – Caso o projetista tenha alguma dúvida sobre a análise, neste momento 
poderá ser solicitado uma Consulta Técnica (apenas uma vez por registro).  
Basta clicar  no menu “Projeto” no item “Registro de Análise/Modificação” e 
localizar o Registro desejado (figura 8). Clique em  “Consulta Técnica” (figura 
9). Essa opção só estará disponível quando o analista emitir um laudo de 
irregularidade e o  projetista ainda não tiver entregado o projeto novamente ao 
CBMES. 

 

 

Figura 8 – Selecionando o Registro desejado. 
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Figura 9 – Solicitar Consulta Técnica. 

 

8 – O projetista deve informar o motivo da solicitação e escolher um horário 
disponibilizado pelo analista para atendimento das consultas (figura 10).  Ao 
clicar no na agenda disponível, automaticamente é realizado o agendamento e 
emitido uma mensagem conforme a figura 11. Clique em “fechar”. Caso tenha 
feito o agendamento  equivocadamente, a qualquer momento, antes do horário 
agendado, pode-se mudar a agenda ou cancelar o pedido. 

 

Figura 10 – Escolhendo um dia da agenda. 
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9 – Para cancelar a agenda ou reagendar, basta clicar no horário já agendado 
para cancelar, ou clicar em outro horário para reagendar. 

 
Figura 11 – Cancelar agenda/reagendar. 

  

10 – Após a resposta do analista, o status do Registro passará a ser “Consulta 
Técnica Respondida” e no próprio registro aparecerá um link “Consulta 
Técnica” para visualizar a resposta do analista (Figura 11). Ao clicar no link a 
resposta da consulta será exibida conforme a figura 12.  

 

Figura 11- Status: Consulta Técnica Respondida. 
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Figura 12 – Resposta da Consulta Técnica. 

 

 

Situação do projeto: 

Status Atual 

Status de registro de análise iniciado - é aplicado quando o registro de análise é 
gravado. 

Status de registro de análise manual - é aplicado quando o registro de 
análise é cadastrado com o tipo de cadastro marcado como manual 

Status de registro de modificação iniciado - é aplicado quando ocorre uma 
modificação no registro de análise 

Status gerado memorial descritivo - é aplicado quando for gerado o 
memorial descritivo. 

Status aprovado automaticamente - é aplicado quando gravado um registro 
de análise e nos parâmetros globais a opção de "É necessário Processo de 
Análise para Registro de Analise/Modificação Nível" esteja marcada como N. 

Status Aguardando pagamento DUA - é aplicado quando o DUA informado 
ainda não tiver sido pago. 
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Status Confirmado pagamento DUA - é aplicado quando o DUA tiver sido 
pago e confirmado o seu pagamento. 

Status Confirmado entrega ao CBMES - é aplicado quando o auxiliar 
confirma a entrega do registro de análise ao CBMES 

Status Aguardando Análise - é aplicado quando o registro de análise está na 
fila de análise do analista aguardando a sua análise. 

Status laudo de irregularidades aprovado - é aplicado quando o analista 
libera o laudo de irregularidade sem nenhuma irregularidade. 

Status laudo de irregularidades reprovado - é aplicado quando o analista 
libera o laudo de irregularidade com alguma irregularidade. 

Status encaminhado ao parecer superior - é aplicado quando um analista 
está com dúvida sobre o registro de analise e necessita de uma decisão do 
chefe da SAP e demais membros.  

Status parecer superior emitido - é aplicado quando o chefe da SAP e 
demais membros envolvidos chegam a uma conclusão e relatam o parecer 
decidido. 

Status solicitado consulta técnica - é aplicado quando solicitado uma 
consulta técnica para esclarecimento de dúvidas de irregularidade do projeto 
com um analista. 

Status consulta técnica respondida - é aplicado quando o analista atende a 
uma consulta técnica. 

Status consulta técnica cancelada - é aplicado quando for cancelada uma 
consulta técnica. 

Status aguardando a liberação do CBMES - é aplicado quando o laudo de 
irregularidade foi aprovado e o registro de análise também aprovado, com isso 
apenas aguardando a liberação do projeto. 

Status liberado para entrega ao cliente - é aplicado quando o registro de 
análise estiver liberado para entrega ao cliente. 

Status confirmado entrega ao cliente - é aplicado quando o projeto for 
entregado ao cliente. 

 Situação Atual  

- APROVADO é quando um registro de analise está aprovado. 

-Aguardando aprovação é a situação inicial que só vai mudar quando for 
aprovado. 
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4. CADASTRO DE CONSULTA PREVIA 
 

1 – Clique no menu “Projeto” no item “Consulta Prévia” (figura 01). 

 

 
Figura 01 – Menu do projetista. 

 

2 – Clique em “Novo” (Figura 2). 

Figura 2 – Nova consulta 
 

 

 

3 – Preencha os dados corretamente, conforme as figuras 3, 4  e 5. Clique em 
“gravar”. 
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Figura 3 – Dados da Consulta Prévia. 

 

 

 

Figura 4 – Características da Consulta prévia. 
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Figura 5 – DUA da Consulta prévia. 

 

4 – Após a confirmação de pagamento, o Chefe da SAP irá agendar com um 
analista. Será encaminhado um e-mail para o projetista com a data e horário do 
agendamento. 

 

5 – Para verificar a situação da Consulta Prévia, clique novamente no menu 
“Projeto” no item “Consulta Prévia”, informe o protocolo ou filtro desejado, 
clique em “pesquisar” e selecione a Consulta Prévia desejada (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Pesquisa de Consulta Prévia. 

 

 


