MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO SERVIÇO DE DENÚNCIA – SIAPI

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

2 – A partir desta tela será possível que o Denunciante consulte a denúncia apenas com o
protocolo sem a necessidade de CPF/CNPJ.

3 – O denunciante solicitará o serviço de Denúncia por meio da aba: Solicitar Serviço:

4 – Ao clicar em Denúncia, na tela acima, aparecerá uma mensagem que explica a
necessidade apenas da informação correta do endereço da edificação a ser denunciada. O
denunciante deverá clicar no botão (Continuar) para prosseguir com o preenchimento da
Denúncia.

5 – Assim o denunciante informará o CEP e os demais dados com um * referentes à
informação do endereço da edificação a ser denunciada. O espaço em branco (Dados da
Denúncia) estará disponível para que o denunciante discorra de forma livre as informações
relativas à Denúncia. Ao terminar deverá clicar no botão (Finalizar Denúncia).

6 – Ao clicar no botão (Finalizar Denúncia) aparecerá um protocolo que o denunciante poderá
fazer o acompanhamento do protocolo na figura do item 2 citado acima.

7 – Imediatamente o protocolo estará disponível para que a OBM responsável pela área realize
a inspeção nesta edificação denunciada. O protocolo estará disponível na aba de Formulário
de Inspeção para ser impresso e distribuído posteriormente.

8 – O formulário de Inspeção trará uma informação de que o vistoriador pesquise o protocolo
para averiguar a denúncia. Isso ocorre em virtude do modelo padrão de formulário não ter
espaço para impressão de toda a denúncia.

9 – O vistoriador clicará no sinal
as duas imagens abaixo:

e poderá imprimir as informações da denúncia conforme

____________________________________________________________________________

10 – Após a inspeção deverá ser realizado o lançamento das exigências e obrigatoriamente
definir um prazo para cumprimento:

11 – Ao clicar no andamento de exigências pendentes será possível visualizar o prazo para
cumprimento das mesmas. O retorno à lista de Formulário de Inspeção ocorrerá
automaticamente após o fim do prazo para cumprimento das exigências. Neste caso deverá
ser feito quantas vistorias forem necessárias estipuladas pela Lei 15.802/06 e, caso seja
necessário, abertura de Procedimento Administrativo (NT-42) com as devidas sanções.

12 – Caso a denúncia esteja finalizada então o vistoriador deverá baixar as exigências e clicar
no botão Finalizar Denúncia. O vistoriador poderá emitir um pequeno relatório sobre a
Denúncia.

13 – Caso o contribuinte da edificação denunciada vá ao Posto de Atendimento do Bombeiro
(Vapt-Vupt ou OBM’s) visando regularizar sua situação então deve Editar o Serviço da
Denúncia para o respectivo serviço na seguinte ordem abaixo:
13.1 – Alterar o CPF/CNPJ por meio da Aba Mais e posteriormente Alterar CPF/CNPJ

13.2 – Depois de alterado o item acima deve Editar o Serviço e alterar os dados da edificação
como: Informações do Cadastro, Solicitante e CNAE a fim de gerar a respectiva taxa.

OBS.: O retorno automático à lista de Formulário de Inspeção continuará ocorrendo mesmo
que o protocolo seja modificado para Funcionamento, Credenciamento ou qualquer outro
serviço. Assim o procedimento do item 11 deverá sempre ser realizado nos protocolos que teve
sua origem de uma Denúncia.

