MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO SERVIÇO DE COMISSÃO TÉCNICA E
CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO – SIAPI

1 – Abaixo tem a figura da nova tela do SIAPI:

2 – A partir desta tela será possível solicitar serviços de Comissão Técnica ou Conselho
Técnico Deliberativo.

3 – O contribuinte deverá informar qual o protocolo é objeto de recurso (Análise de Projetos,
Inspeção, Credenciamento);

4 – O SIAPI mostrará as informações referentes a este protocolo e solicitará confirmação para
proceder com a Comissão Técnica.

5 – A partir da abertura do protocolo de Comissão Técnica ocorrerá uma vinculação entre o
protocolo objeto do recurso e este protocolo. Neste nosso exemplo abaixo o protocolo 162/17
(Análise de Projetos) e o protocolo 163/17 (Comissão Técnica desta análise) estão vinculados
pelos andamentos que se pode observar em ambos.

____________________________________________________________________________

5.1 – Assim o protocolo objeto do recurso somente conseguirá sua aprovação após finalização
do Protocolo de CT/CTD, pois existe uma vinculação entre estes.

6 – Obrigatoriamente a Comissão Técnica ou Conselho Técnico Deliberativo (CT/CTD) deverá
anexar os documentos de Anexo H e Parecer Técnico no SIAPI e informar o tipo de arquivo
conforme abaixo:

7 – Depois de anexado os arquivos (Anexo H e Parecer Técnico) a CT/CTD deverá finalizar o
recurso conforme abaixo:

7.1 – Nos protocolos de CT/CTD não tem o botão de lançamento de exigências, pois as
informações deverão estar estabelecidas nos respectivos Pareceres Técnicos.

8 – Quando a CT/CTD finalizar o recurso então aparecerão andamentos automáticos no
protocolo CT/CTD e no protocolo do recurso:

__________________________________________________________________________

OBS.: As informações fornecidas até este item 8 referem-se à solicitação de graus de recursos
em 1ª e 2ª instâncias.

OBS.: Se o contribuinte optar por solicitar o CTD deverá realizar o mesmo procedimento dos
itens 2 e 3. Este processo não gerará nova taxa, pois o processo já foi pago na CT. O CTD irá
dar prosseguimento no mesmo protocolo originado no CT;

9 – Nos casos de Comissão Técnica Obrigatória (Exemplo: Edificações com mais de 150m) ou
Conselho Técnico Obrigatório (Exemplo: Indústria/Depósito de fogos de artifício) deve-se
adotar um procedimento diferente do descrito até o item anterior.
9.1 – Estes serviços serão feitos por meio de Andamentos Manuais conforme abaixo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

