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1. Contextualização

A Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU recebe solicitações de
vistorias oriundas do cidadão (comunicado de término de obra e
acompanhamento de obra) por intermédio de responsável técnico - RT ou
de ofício (regularização de obra). A partir destas demandas, a SMPU
designa um técnico para realizar vistoria(s) em campo com o intuito de
aferir se os dados do projeto aprovado junto ao órgão, condizem com a
obra em andamento.

Atualmente, as demandas de vistoria via comunicado de término são
registradas no sistema SIATU Edificações (e é gerado um ticket no
BHDigital para acompanhamento) e as demandas de regularização e
acompanhamento de obras são registradas no BH Digital. O andamento,
trâmite e resultado destas demandas são atualizados no BH Digital para
permitir o acompanhamento por parte do requerente. O sistema SIATU
Edificações é o sistema responsável pelo controle de execução da vistoria e
o BH Digital é o sistema responsável pela comunicação dos resultados da
solicitação para o responsável técnico contratado pelo cidadão.

Com a atribuição da solicitação de vistoria para o técnico SMPU, o mesmo
se encaminha a campo para avaliar a conformidade entre o projeto
aprovado e a obra. A vistoria ocorre com o registro manual em papel das
inconformidades identificadas no local, posteriormente estes registros são
cadastrados no sistema BH Digital na forma de Laudo de Aprovação (Baixa
de Construção) ou Laudo de Pendências de Obra. Alguns técnicos ainda
colocam o arquivo doc no Siatu Edificações.

A SMPU deseja que o processo de vistoria seja informatizado,
possibilitando o retorno automático das informações captadas durante a
vistoria, registradas no dispositivo móvel e replicadas no sistema SIATU
Edificações, para o sistema BH Digital.
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2. Objeto da Contratação

2.1 Projeto de desenvolvimento

Para esta demanda serão contratados 767 (setecentos e sessenta e sete)

pontos de função para serem desenvolvidos nas tecnologias Java, Vue.Js,

Oracle e Flutter. Para atender os requisitos da SMPU será necessário

desenvolver uma solução mobile e um módulo de retaguarda integrado

com o Sistema SIATU Edificações.

2.2 Sustentação

Após o período de 3 meses de garantia, serão contratados 12 meses de

sustentação do sistema implantado, conforme condições previstas no

edital.

Após a implantação, será feita a análise do tamanho funcional do sistema

implantado e a quantidade de Pontos de Função Sustentado

corresponderá a este tamanho funcional analisado, que poderá ser de no

máximo 767 (setecentos e sessenta e sete) pontos de função sustentados.

2.3 Banco de Ponto de Função

Conforme o edital, farão parte do banco de pontos de função a

quantidade de 300 (trezentos) pontos de função, para uso sob demanda

durante o período de sustentação, não havendo obrigatoriedade do

consumo.

p. 3



Credenciamento
Vistoria de Baixa de Construção e Acompanhamento de Obra

2.4 Resumo

Em resumo, seguem os quantitativos que  devem fazer parte da proposta:

Descrição Quantidade

Pontos de Função 767

Pontos de Função sustentados por 12
meses

767

Banco de pontos de função 300

3. Definições do Projeto Básico

Todo o serviço contratado será executado conforme previsto no Edital de

Chamamento Público 004/2019 e seus anexos. Seguem abaixo as

definições para esta contratação, referentes ao edital.

3.1 Sustentação de Sistemas

Seguindo o disposto no item 2.3.5 do 6º termo aditivo, “as manutenções

evolutivas, que tratam de inclusão de funcionalidades no sistema

sustentado, estarão incluídas na lista de serviços de sustentação. O limite

de pontos de função mensal referentes à manutenções evolutivas que

poderão estar incluídos nos serviços de sustentação será especificado no

momento da apresentação da demanda aos credenciados.”, o limite de

pontos de função mensal referentes à manutenções evolutivas para esta

demanda é de 8 pontos de função. Ou seja, evoluções em até 8 pontos de

função mensal estão incluídas na sustentação e não serão pagas à parte

pela utilização do banco de pontos de função. Este valor é contabilizado

para as demandas que são abertas dentro do mês. Caso as demandas

evolutivas de um determinado mês sejam menores do que este valor, os
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pontos de função que não forem utilizados não serão acumulados no mês

seguinte.

Chamamos atenção para o sexto aditivo ao edital de credenciamento, que

faz alteração nos conceitos de demandas evolutivas e melhorias.

Adicionalmente, deve também ser tratado com atenção o ANEXO II deste

documento.

Conforme item 3.9.3 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, fica definido
que o período útil para a sustentação do projeto de Vistoria de Baixa de
Construção e Acompanhamento de Obra é de segunda-feira a sexta-feira
de 08:00 às 18:00. Caso sejam necessárias atuações fora do horário acima,
elas deverão ser remuneradas conforme item 3.5.6 do Edital, utilizando o
Fator de Conversão FC=0,15 multiplicado pelo quantitativo em horas do
serviço realizado pela CONTRATADA, para se chegar ao quantitativo de
pontos de função que será remunerado para a quantidade de horas
trabalhadas.

3.2 Prazo para a Execução dos Serviços

Conforme item 3.2.1 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, o prazo para

execução dos serviços é calculado com base no item “6.1.3 Estimativa de

Prazo de Projetos de Software” do “Roteiro de Métricas de Software do

SISP - Versão 2.2”.” Assim, fazendo o cálculo previsto no roteiro, e

considerando o expoente 0.35:

Prazo de Desenvolvimento = 767 0.35

Temos então que o projeto deverá ser desenvolvido em, no máximo, 10

meses e meio.
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3.3 Condições da Prestação dos Serviços

O desenvolvimento dos trabalhos deverá ocorrer nas instalações da

CONTRATADA. No entanto, reuniões presenciais para levantamento de

requisitos, homologações, acompanhamento do projeto e outras reuniões

técnicas necessárias poderão ocorrer nas instalações da CONTRATANTE ou

do cliente, em endereço em Belo Horizonte, que será acordado no

momento do agendamento da reunião, podendo também ocorrer de

forma remota, conforme for determinado pelo cliente.

Para essa contratação não é necessário estabelecer link de comunicação

dedicado, sendo feito o acesso necessário ao ambiente da contratada

através de VPN (Virtual Private Network) disponibilizada pela Prodabel. No

entanto, a ausência do link dedicado não poderá gerar nenhuma

dificuldade na execução dos trabalhos e não poderá ser utilizado como

justificativa para atrasos e baixa qualidade das entregas. Caso a ausência

do link dedicado venha a comprometer a entrega dos trabalhos, o mesmo

deverá ser estabelecido sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

De acordo com definição do edital, o ciclo de pagamento seria por release,

podendo sofrer exceções a serem definidas pela CONTRATANTE. Assim,

para esta demanda, iremos adotar preferencialmente o ciclo de

pagamento por sprint.

4. Detalhamento da Demanda

O ANEXO I deste documento apresenta, de forma macro, o escopo previsto

no projeto. Vale ressaltar que a visão apresentada tem como objetivo

nortear o escopo que será desenvolvido. No entanto, em tempo de

projeto, quando for realizado o levantamento de requisitos de forma

detalhada, as funcionalidades elencadas podem sofrer modificações, ou

até serem retiradas ou adicionadas, de acordo com as necessidades

apontadas pelo cliente.
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5. Contagem de Ponto de Função

Conforme descrito na seção 3.5 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital de

credenciamento, utilizamos o CPM versão 4.3.1 e o roteiro do SISP versão

2.2 como referência de regras para medição do tamanho funcional do

projeto.

No entanto, para os cenários onde ainda são percebidos debates e

impasses em relação às contagens, foi elaborado o documento de

“Detalhamento de Cenários de Métrica”, no qual é especificado a forma de

contagem destes cenários. Este documento pode ser acessado através do

link https://psp.pbh.gov.br/wiki em “Detalhamento de Cenário de

Métricas”.
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ANEXO I - ESCOPO MACRO DA DEMANDA

Prodabel - Empresa de Informática e Informação
do Município de Belo Horizonte

GSAS – Gerência de Soluções de Negócio e Qualidade

Análise de Demanda

Secretaria Municipal de Política Urbana

VISTORIA DE BAIXA DE CONSTRUÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Belo Horizonte / MG
Dezembro/2022
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OBJETIVO

Propor uma solução para realizar a automação das vistorias de baixa de construção e acompanhamento

de obra em campo. O objetivo desta demanda é informatizar o processo de vistoria executado pelos

técnicos da SMPU por meio de plataforma WEB e da utilização de dispositivos móveis em campo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A SMPU recebe solicitações de vistorias oriundas do cidadão (comunicado de término de obra e

acompanhamento de obra) por intermédio de responsável técnico - RT ou de ofício (regularização de

obra). A partir destas demandas, a SMPU designa um técnico para realizar vistoria(s) em campo com o

intuito de aferir se os dados do projeto aprovado junto ao órgão, condizem com a obra em andamento.

Atualmente, as demandas de vistoria via comunicado de término são registradas no sistema SIATU

Edificações (e é gerado um ticket no BHDigital para acompanhamento) e as demandas de regularização

e acompanhamento de obras são registradas no BH Digital. O andamento, trâmite e resultado destas

demandas são atualizados no BH Digital para permitir o acompanhamento por parte do requerente. O

sistema SIATU Edificações é o sistema responsável pelo controle de execução da vistoria e o BH Digital é

o sistema responsável pela comunicação dos resultados da solicitação para o responsável técnico

contratado pelo cidadão.

Com a atribuição da solicitação de vistoria para o técnico SMPU, o mesmo se encaminha a campo para

avaliar a conformidade entre o projeto aprovado e a obra. A vistoria ocorre com o registro manual em

papel das inconformidades identificadas no local, posteriormente estes registros são cadastrados no

sistema BH Digital na forma de Laudo de Aprovação (Baixa de Construção) ou Laudo de Pendências de

Obra. Alguns técnicos ainda colocam o arquivo doc no Siatu Edificações.

A SMPU deseja que o processo de vistoria seja informatizado, possibilitando o retorno automático das

informações captadas durante a vistoria, registradas no dispositivo móvel e replicadas no sistema SIATU

Edificações, para o sistema BH Digital.

ESCOPO

O escopo delimitado pelo cliente SMPU é a informatização do processo de vistoria de obra,

contemplando melhorias no processo de integração entre os sistemas BH Digital e SIATU Edificações, e

a evolução do SIATU Edificações para abranger a realização de vistorias de obras por meio de

dispositivo móvel. Além disso, contempla a inclusão do processo de registro de padrão construtivo para

novas obras, a fim de atender a necessidade apresentada pela SMFA referente ao cálculo do IPTU.
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ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA SOLUÇÃO PARA A SMPU

Para atender os requisitos da SMPU será necessário desenvolver uma solução móvel adotando o SIATU
Edificações como retaguarda.

Nesta proposta a solução (App + Retaguarda) será um módulo do SIATU Edificações, aproveitando a

estrutura de controle de acesso e repositórios de dados. Este módulo será responsável por realizar as

vistorias, confeccionar o Laudo de Pendências ou de Baixa da Construção e disponibilizar o resultado

da vistoria ao requerente por meio do BH Digital.

SISTEMAS EXISTENTES

Sistema: BH Digital

Descrição: Solução integrada para tramitação eletrônica de informações, documentos e processos
administrativos, com mapeamento, modelagem, automatização de processos de negócio, gestão
eletrônica/arquivística de documentos e relacionamento com o usuário.

Sistema: SIATU Edificações

Descrição: Módulo do SIATU-Urbano para Cadastro, Aprovação, Emissão de Alvará de

Construção e Certidão de Baixa de Edificação.
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DIAGRAMA DE VISÃO
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FLUXO PROPOSTO - REGULARIZAÇÃO DE OBRA / LICENCIAMENTO COM EMISSÃO DE ALVARÁ

O fluxo apresenta a solicitação de aprovação de um projeto pelo requerente (Resp. Técnico contratado
pelo Cidadão). O projeto é submetido a SUREG para aprovação por meio do SIATU Edificações, sendo
que, caso aprovado, o requerente recebe a autorização para iniciar sua construção. Este cenário se aplica
quando existe um alvará de construção.
O fluxo também compreende as solicitações de regularização de obras construídas sem alvará, neste
caso o requerente apresenta um projeto (como construído) e submete para avaliação da SUREG que
aponta os ajustes necessários na edificação, caso existam.
Nos casos com alvará de construção, findada a obra, o requerente promove comunicação de término no
SIATU Edificações, sendo criado neste momento o Ticket do BH digital referente a etapa da baixa. A partir
deste comunicado a prefeitura envia um técnico para realizar a vistoria do imóvel e avaliar se o projeto
construído condiz com o projeto avaliado pela SUREG. No caso dos processos sem alvará de construção,
o ticket de baixa é aberto de forma automática após a aprovação do projeto e a vistoria pelo técnico da
PBH ocorrerá nos mesmos moldes das edificações com alvará de construção .
As demandas de vistoria são registradas via BH Digital, a partir de ticket registrado pelo requerente que
informa o término de obra (construções com alvará) ou via criação automática pelo SIATU Edificações
nos casos de solicitação de regularização de obra pós construção.
O requerente acompanha o andamento da solicitação de vistoria por meio do BH Digital, uma vistoria
pode resultar em um laudo de vistoria aprovado para a obra, relatório de laudo de pendências
construtivas, solicitação de interface com outros órgãos para dirimir questões que fogem do escopo de
atuação da SUREG e indeferimento da solicitação devido a inviabilidade de aprovação da construção.
As funcionalidades destacadas em azul no fluxo BPM refletem as novas funcionalidades para atender a
solicitação de vistoria por meio de dispositivo móvel. As demandas de conferência do projeto que eram
atendidos de forma manual e registrados no BH Digital, passarão a contar com o dispositivo móvel como
ferramenta para realização das vistorias e produção de relatórios a partir dos achados em campo.
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DIAGRAMA DE CONTEXTO
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Atores Informatização de Vistoria de Baixa de Construção

Gestor SMPU Gestor da equipe técnica de vistoria da SMPU.

Coordenador SMPU Coordenador da equipe técnica de vistoria da SMPU. O mesmo
possui todas as atribuições do técnico acrescidas da permissão de
cadastro de demandas manuais.

Técnico SMPU Técnico responsável por realizar as vistorias em campo.

SIATU Edificações Sistema de cadastro e controle das edificações do município.

BH Digital Sistema de gestão de serviços e processos.
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FUNCIONALIDADES DO SIATU EDIFICAÇÕES (RETAGUARDA) PARA ATENDER A SOLUÇÃO DE VISTORIA

Funcionalidade Descrição

Consultar

Demandas

Consulta de demandas de vistoria provenientes do BH Digital por filtros

diversos. As demandas atribuídas ao técnico SMPU são listadas com as

informações e opções cadastradas no BH Digital. Nesta interface,

também são listadas as demandas manuais registradas no SIATU

Edificações.

Esta funcionalidade possibilita:

- Consultar demandas atribuídas ao Técnico SMPU;

- Visualizar demanda;

- Anexar artefatos (ex. capturas de imagens feitas por drone);

- Selecionar as demandas a serem enviadas para o dispositivo

móvel;

- Enviar demandas (func. “Enviar demandas para dispositivo

móvel”).

Enviar Demandas

para Dispositivo

Móvel

(sincronização web

- mobile)

Rotina de acionamento manual responsável por enviar dados para o

dispositivo móvel, referente às vistorias que serão realizadas em campo

pelo técnico SMPU.

No envio de demandas para o dispositivo móvel são realizadas as

seguintes atividades:

1. O sistema SIATU Edificações (retaguarda) verifica se existem

vistorias iniciadas (incompletas) ou inconsistentes no

dispositivo móvel e apresenta as mesmas;

2. O sistema SIATU Edificações (retaguarda) consiste as

informações das vistorias pendentes no dispositivo móvel, e

realiza o download das vistorias sem inconsistências;

3. O sistema SIATU Edificações (retaguarda) informa ao técnico

SMPU que todas as informações do dispositivo móvel serão

eliminadas, e solicita confirmação desta ação;

4. O sistema SIATU Edificações (retaguarda) carrega no dispositivo

móvel as tabelas de trabalho necessárias ao processo, ex.:

tabela de Pendência Construtiva do BH Digital, tabela de

Despachos Padrão BH Digital, tabela de Órgão Interface BH

Digital, tabela de Complementos de Pendências do Sistema de

Siatu Edificações (retaguarda), tabela de Padrão Construtivo

Siatu Edificações (retaguarda), etc.;

5. O sistema SIATU Edificações (retaguarda) carrega as demandas

com seus respectivos dados. As demandas carregadas são as
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demandas que foram selecionadas previamente, na

funcionalidade de “Consultar Demandas”, para o dispositivo

móvel.

Tratamento de

Vistoria

Funcionalidade que permite ao técnico SMPU o registro e edição dos

achados da vistoria, a partir do sistema de SIATU Edificações

(retaguarda). Esta funcionalidade possibilita também realizar a vistoria

em substituição a funcionalidade do dispositivo móvel.

Esta funcionalidade permite:

- Listar demandas de vistoria;

- Visualizar os dados da demanda: tipo demanda (Manual e BH

Digital), tipo vistoria (Acompanhamento, Comunicado de

Término e Vistoria de Levantamento), Data, Hora, Requerente,

Responsável Técnico, Endereço Vistoria, IPTU

(zona/quadra/lote/índice_cadastral), Alvará, relação de

pranchas inclusive “As Built”, Padrão Construtivo, Pendências de

Documentação, Observações, dentre outros campos;

- Listar vistorias realizadas por demanda;

- Visualizar dados da vistoria realizada;

- Retificar os dados de uma vistoria realizada no dispositivo

móvel, emitindo um novo resultado vistoria;

- Incluir vistoria;

- Informar as divergências entre o Padrão Construtivo registrado

pelo requerente e as observadas no local da construção;

- Registrar pendências de documentação faltante;

- Registrar necessidade de projeto “As Built”;

- Indeferir vistoria;

- Registrar Laudo de Vistoria Aprovado;

- Assinalar vistoria não realizada por motivos originados pelo

requerente;

- Registrar Despacho Padrão;

- Registrar pendências, identificando o(s) “ponto(s)” na prancha e

associando-o à não conformidade pré-cadastrada;

- Associar fotos à pendência registrada;

- Registrar complementos de Pendências por meio de notas e/ou

associar textos de “Complementos de Pendências”,

pré-cadastrados;

- Visualizar a prancha e rever os detalhes das pendências já

cadastradas;

- Editar e/ou Excluir pendências já cadastradas;

- Visualizar prévia de Relatório de Vistoria;

- Emitir Relatório de Vistoria;
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- Enviar resultado da vistoria para o BH Digital;

- Excluir vistoria, não enviada para o BH Digital.

Em relação ao preenchimento do Padrão Construtivo, o mesmo será

informado pelo requerente durante o preenchimento do “Comunicado

de Término de Obra'', e consistido pelo técnico SMPU durante a vistoria

em campo.

As demandas manuais não serão remetidas para o sistema BH Digital,

ficando a cargo do técnico SMPU realizar o download e anexar ao

sistema de comunicação disponível.

A edição das vistorias é permitida antes da integração com o BH Digital.

O registro de “Interface com outros Órgãos" será realizado durante o

registro do Laudo de Pendências.

Incluir Vistoria Funcionalidade que possibilita cadastrar nova vistoria a partir de uma

demanda de vistoria ou demanda manual.

Esta funcionalidade possibilita:

- Informar pendências, identificando o(s) “ponto(s)” na prancha e

associando-o à não conformidade pré-cadastrada;

- Associar fotos à pendência registrada;

- Registrar complementos de Pendências por meio de notas e/ou

associar textos de “Complementos de Pendências”,

pré-cadastrados;

- Informar as divergências entre o Padrão Construtivo registrado

pelo requerente e as observadas no local da construção;

- Registrar pendências de documentação faltante;

- Registrar necessidade de projeto “As Built”;

- Indeferir vistoria;

- Emitir Laudo de Vistoria Aprovado;

- Assinalar vistoria não realizada por motivos originados pelo

requerente;

- Registrar Despacho Padrão;

- Registrar as demais informações pertinentes a vistoria

realizada;

- Visualizar a prancha e rever os detalhes das pendências já

cadastradas;
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Pesquisar Tipos de

Despacho BH

Digital

Funcionalidade de pesquisa do Tipo de Despacho Padrão proveniente

do BH Digital.

Pesquisar Tipos de

Pendências BH

Digital

Funcionalidade de pesquisa do Tipo de Pendência Construtiva

proveniente do BH Digital.

Relatório de
Vistoria

Relatório que apresenta ao técnico SMPU a relação de vistorias
realizadas no período, agrupadas por tipo (Comunicado de Término e
Levantamento de Obra), status vistoria ("Laudo de Vistoria
Aprovado","Vistoria não realizada", etc...), status envio BH Digital, data
de envio BH Digital.

Filtros: Período, Técnico SMPU, Tipo de vistoria, Status Envio BH Digital,
Origem da Demanda, Localização (índice cadastral - IPTU pela
Zona/Quadra/Lote), Status Vistoria.

Relatório
Demandas por
Técnico

Relatório que possibilita ao técnico da SMPU acompanhar suas
respectivas demandas classificadas por período, tipo e status.

Filtros: Período, Tipo de Vistoria, Origem da Demanda, Status.

Cadastrar
Demanda Manual

Funcionalidade que possibilita ao Gestor SMPU cadastrar demanda de

vistoria manualmente.

O processo de cadastro possibilita:

- Pesquisar a demanda por filtros diversos (Período, Técnico

SMPU, (IPTU: Zona, Quadra, Lote), etc.);

- Incluir, Editar, Visualizar e Cancelar a demanda;

- Atribuir/consistir índice cadastral - IPTU pela

Zona/Quadra/Lote;

- Atribuir o requerente;

- Atribuir proprietário;

- Atribuir endereço de vistoria;

- Designar o técnico SMPU;

- Identificar origem da demanda manual (sistema, oficio, etc)

- Manter demais informações pertinentes para a demanda, tais

como: Data de agenda da vistoria, Número do processo,

Número do requerimento SIATU Edificações, etc.

Observação:

A vistoria oriunda ou impactada pelo fluxo auxiliar de “Licenciamento e
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Regularização de Edificações” contido no BH DIGITAL, para o serviços

abaixo, serão tratados operacionalmente de forma manual, utilizando

para tanto, esta funcionalidade.

- Remarcação da Vistoria de Edificação

- Vistoria de Obra de Edificação

- Vistoria para Acompanhamento de Obra

- Cancelamento de Processo de Edificação

Cadastrar

Complemento de

Pendência de

Vistoria

Possibilita ao gestor SMPU manter o complemento de pendência “texto

padrão” que pode ser aplicado às pendências de Padrão Construtivo

identificadas durante a vistoria.

Está funcionalidade permite:

- Associar pendência de vistoria;

- Incluir, alterar, visualizar, excluir e pesquisar os complementos

de Padrão Construtivo de pendências de vistoria.

Relatório de
Quantidade de
Vistorias até a
Concessão de Baixa
de Construção

Relatório que apresenta ao gestor SMPU a quantidade de vistorias
realizadas para regularização de obra em um determinado período, com
Alvará (Comunicado de Término) e sem Alvará (Levantamento), até a
concessão de Baixa de Construção, agrupadas por IPTU
(Zona/Quadra/Lote) no período selecionado.

Filtros: Período, IPTU, Técnico SMPU, Tipo de Vistoria, Possui Alvará?,
Origem da Demanda.

Relatório de
Acompanhamento
de Demandas

Relatório que possibilita ao Gestor SMPU acompanhar as demandas /
vistorias classificadas por período, tipo, técnico SMPU e status vistoria.
O relatório apresenta o andamento da demanda, quais demandas estão
em aberto, foram atendidas e foram enviadas para o BH Digital.

Filtros: Período, Tipo de Vistoria, Origem da Demanda, Técnico SMPU,
Andamento (“Em Aberto”, “Atendida”, “Enviada BH Digital”, “Atendida
BH Digital”) e Status da  Vistoria.

Relatório
Tipos de
Pendências de
Baixa de
Construção

Relatório que apresenta ao gestor SMPU a quantidade de ocorrências,
por tipo de pendência identificada, durante o processo de Vistoria de
Baixa de Construção.
O relatório deverá possibilitar a ordenação do resultado por
quantitativo, em ordem ascendente/descendente, deverá apresentar um
gráfico com as maiores ocorrências.
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Filtros: Período, Tipo de Pendência, Origem da Demanda, Técnico
SMPU, Requerente

Enviar solicitações
de vistorias para o
SIATU Edificações

Serviço que permite ao BH Digital enviar as solicitações de vistorias para

o Siatu Edificações (retaguarda).
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APLICATIVO DA SOLUÇÃO DE VISTORIA

Funcionalidade Descrição

Login
(App)

Habilita o uso do App móvel para o técnico SMPU autorizado

Listar Demandas

de Vistoria

(App)

Lista as demandas de solicitações de vistoria tipo: Manual ou BH

Digital no App móvel, atribuídas ao técnico SMPU, por filtros

diversos.

Esta funcionalidade permite:

- Listar demandas carregadas no dispositivo móvel;

- Visualizar demanda;

- Realizar a vistoria (via funcionalidade “Realizar Vistoria”)

Realizar Vistoria

de

Acompanhamento

,

Comunicado

Término e

Levantamento de

Obra

(App)

Realiza a vistoria em campo por meio do App. Esta funcionalidade

consiste em apontar pendências pré-cadastradas (BH Digital) no

projeto, complementando com textos formatados e notas, caso haja

divergências entre o projeto aprovado e a obra concluída.

Por meio desta funcionalidade também é possível emitir Laudo de

Vistoria Aprovada, Pendências e assinalar vistorias de campo não

realizadas por motivos originados pelo requerente.

Esta funcionalidade permite:

- Visualizar os dados da demanda: origem da demanda (Manual

ou BH Digital), tipo vistoria (Acompanhamento, Comunicado de

Término de Obra e Vistoria de Levantamento), Data, Hora,

Requerente, Responsável Técnico, Endereço vistoria, IPTU

(zona/quadra/lote/índice_cadastral), Alvará, Relação de

pranchas inclusive “As Built”, Padrão Construtivo, Pendências de

documentação, Observações, dentre outros campos;

- Realizar vistoria;

- Visualizar dados da vistoria realizada;

- Informar as divergências entre o Padrão Construtivo registrado

pelo requerente e as observadas no local da construção;

- Registrar pendências de documentação faltante;

- Registrar necessidade de projeto “As Built”;

- Indeferir vistoria;

- Emitir Laudo de Vistoria Aprovado;

- Assinalar vistoria não realizada por motivos originados pelo
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requerente;

- Registrar Despacho Padrão;

- Registrar pendências, identificando o(s) ponto(s) na prancha e

associando a não conformidade pré-cadastrada;

- Associar fotos à pendência registrada;

- Registrar complementos de pendências por meio de notas e/ou

associar textos de complementos de pendências

pré-cadastrados;

- Visualizar a prancha e rever os detalhes das pendências já

cadastradas;

- Editar e/ou Excluir pendências já cadastradas.

Em relação ao preenchimento do Padrão Construtivo, o mesmo será

informado pelo requerente durante o preenchimento do “Comunicado

de Término de Obra'', e consistido pelo técnico SMPU durante a vistoria

em campo.

As demandas manuais não serão remetidas para o sistema BH Digital,

ficando a cargo do técnico SMPU realizar o download e anexar no

sistema de comunicação disponível.

Os dados da demanda serão enviados ao SIATU Edificações a partir das

ações de “Laudo de Vistoria Aprovado”, “Registro de Não Vistoria”,

"Registro de Pendências”, “Envio de Vistoria para BH Digital” ou

“Concluir Vistoria no SIATU Edificações”. Caso não haja rede no

momento destas ações o dispositivo móvel fará integração por meio da

funcionalidade “Enviar Vistorias para SIATU Edificações”.

O registro de “Interface Com Outros Órgãos" será realizado durante o

registro do laudo de Pendências.

O relatório de vistoria deverá manter vinculação com as pranchas

associadas ao mesmo. Esta associação deverá ser indicada no nome dos

arquivos gerados (relatório/prancha).

Gerir

Inconsistências de

Envio de Vistoria

para SIATU

Edificações (App)

Funcionalidade que possibilita ao técnico SMPU visualizar as vistorias:
Enviadas, Pendentes de envio e com Inconsistências de envio contidas
no dispositivo móvel para o SIATU Edificações.

Esta funcionalidade necessita consistir informações junto ao BH Digital e
SIATU Edificações, devido a isto para "Gerir Inconsistências" o dispositivo
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móvel deverá estar online. A funcionalidade deverá consumir os serviços
disponibilizados pelo BH Digital que fornecem os "Tipos de Pendências",
"Tipos de Despacho Padrão", além disto, deverá avaliar os "Tipos de
Padrão Construtivo" constantes no SIATU Edificações.

Para as vistorias com inconsistências, o sistema possibilita ajustá-las de
modo a permitir o envio das mesmas, conforme exemplos a seguir:

1. Para pendências inativas ou sem correspondência, o sistema
apresenta o “Tipo de Pendência” inconsistente e solicita que o
técnico SMPU escolha um “Tipo de Pendência” válido no BH
Digital em substituição ao mesmo;

2. Para Despachos Padrão inativos ou sem correspondência, o
sistema apresenta o “Despacho Padrão” inconsistente e solicita
que o técnico SMPU escolha um “Despacho Padrão” válido no
BH Digital em substituição ao mesmo;

3. Para tipos de “Padrão Construtivo” inativos ou sem
correspondência, o sistema apresenta o tipo de “Padrão
Construtivo” inconsistente e solicita que o técnico SMPU escolha
um tipo de “Padrão Construtivo” válido no SIATU Edificações em
substituição ao mesmo;

4. Outros tratamentos que forem necessários ao retorno das
informações.

Enviar vistorias

para SIATU

Edificações (App)

Rotina de acionamento manual responsável por enviar os dados das
vistorias realizadas ou assinaladas para serem concluídas no sistema de
retaguarda.

O sistema apresenta as vistorias, sem inconsistências, para envio ao
SIATU Edificações, possibilitando realizar esta ação.

Durante o envio da vistoria realizada para o sistema de SIATU Edificações
(retaguarda), o sistema consiste a vistoria, registrando as seguintes não
conformidades, caso aplicável:
➔ Pendência sem correspondência no BH Digital;
➔ Pendência inativa no BH Digital;
➔ Despacho padrão sem correspondência no BH Digital;
➔ Despacho padrão  inativo no BH Digital;
➔ Padrão construtivo sem correspondência no Siatu Edificações
➔ Padrão construtivo inativo no Siatu Edificações
➔ Demais inconsistências a serem levantadas necessárias ao

processo de trabalho.

Em caso de não conformidades, o sistema não envia a vistoria e
possibilita que a mesma seja retificada pela funcionalidade de "Gerir
Inconsistências de Envio de Vistoria para SIATU Edificações". Caso
contrário, o sistema envia a vistoria para o SIATU Edificações, alterando o
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status de envio de vistoria SIATU Edificações para "enviada para SIATU
Edificações".
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PROTÓTIPO DA INTERFACE DE VISTORIA NO APP

Obs. O objetivo deste protótipo é auxiliar na identificação das funcionalidades do APP durante a
realização da vistoria, o mesmo não sobrepõe ou substitui os protótipos levantados durante a execução
do projeto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Offline First

O App deverá ser desenvolvido no padrão Off-line first, isto é, a aplicação deverá estar pronta

para cenários sem acesso a internet.

Trilha de Auditoria e Histórico

O sistema deverá possuir mecanismos de registro de ações efetuadas, bem como, o registro

histórico das alterações realizadas pelo usuário. Em tempo de projeto serão definidos quais

conjuntos de informações farão uso deste recurso.

Relatórios em múltiplas mídias

O sistema deverá possibilitar que os relatórios sejam exportados para múltiplas mídias, ex. PDF

(Adobe), DOCx (Microsoft Word) e XLSx (Microsoft Excel).

Inclusão de metadados em pranchas PDF no APP

Registrar os achados de campo sobre projetos digitalizados no formato PDF, os mesmos são

associados a uma posição nas plantas de projeto que ilustram a não conformidade identificada.

Outras informações também podem ser associadas a este registro, tais como, códigos,

imagens, textos a mão livre, sendo que o conjunto de informações são compiladas em um

relatório estruturado chamado de laudo de vistoria.

Separação de BUILD para a nova solução de vistoria

Para operacionalizar os ajustes no sistema SIATU Edificações pela equipe de sustentação e o

fornecedor contratado, as novas funcionalidades da solução de vistoria serão realizadas em um

BUILD separado.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

Análise de Demanda

O documento de análise de demanda tem como objetivo nortear o escopo que será

desenvolvido. No entanto, em tempo de projeto, quando for realizado o levantamento de

requisitos de forma detalhada, as funcionalidades elencadas podem sofrer modificações, ou

até serem retiradas ou adicionadas, de acordo com as necessidades apontadas pelo cliente.

Interoperabilidade com BH Digital

O sistema obterá as demandas de vistoria e devolverá o resultado das vistorias realizadas para

o sistema BH Digital. Algumas tabelas de referência necessárias à realização da vistoria, tais

como: Pendência Construtiva, Despachos Padrão, Órgão Interface, etc., também serão obtidas

no BH DIGITAL

Avaliar a inclusão de anotações no Projeto a mão Livre

A avaliação da possibilidade de registro de anotações a mão livre nas pranchas, durante o

processo de vistoria, deverá ser avaliada em tempo de projeto pelo fornecedor contratado.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Para fins desta análise de demanda, não foi feito o detalhamento sobre os dados que

compõem os formulários. Entretanto, no momento do detalhamento do sistema, é necessário

levar em consideração os requisitos para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.
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