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1. Sistema SisDAC
O sistema SisDAC permite ao responsável técnico por uma obra solicitar à Prefeitura Municipal de Campinas,
através do envio de uma DAC (Declaração de Alteração Cadastral), autorização para início de obra (DAC de
Aprovação) ou informar que uma obra foi concluída (DAC de CCO).
Através este sistema é possível:


Gerar DACs de Aprovação e de CCO;



Acompanhar a situação das DACs;



Solicitar o cancelamento de uma DAC.

O SisDAC é acessado utilizando o mesmo usuário e senha do sistema SEMURB Online.
Caso não possua cadastro, entre no seguinte endereço e siga as instruções:
https://appo.campinas.sp.gov.br/

Informações detalhadas sobre as funcionalidades do sistema SisDAC são
encontradas neste guia.
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GUIA DE USO do SisDAC
*** USUÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO ***

2. Vocabulário


DAC: Declaração de Atualização Cadastral.



DAC de Aprovação: Declaração gerada pelo Responsável Técnico antes do início da obra. O seu
deferimento é necessário para que a obra possa ser iniciada.



DAC de CCO: Declaração gerada pelo Responsável Técnico quando a obra é concluída.

3. Gerar DAC
Utilizar esta opção para criar uma DAC de Aprovação ou de CCO.

Figura 1: Gerar DACs



Clicar no link “Gerar DAC”.



Preencher o Código Cartográfico, tipo do Imóvel e tipo de DAC (Aprovação ou CCO).



Clicar no botão “OK”.



Selecionar a inclusão de nova DAC ou a evolução, se a opção estiver disponível (ver item 3.1).



Preencher o formulário. Todos campos com asterisco (*) são obrigatórios. Se houver dúvida sobre o
preenchimento, posicione o mouse sobre o campo para visualizar uma descrição.
◦ No preenchimento de DACs de CCO, além dos mesmos campos para DAC de Aprovação, devem
ser preenchidos os campos de pontuação, dos itens de acabamento existentes no imóvel.
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3.1. Evolução de DAC
Ao gerar uma DAC de CCO, se existir uma DAC de Aprovação deferida para o mesmo código cartográfico, é
possível recuperar os dados preenchidos, facilitando o preenchimento do formulário.

4. Gerenciar DACs
4.1. Consultar DACs
Opção para listar as DACs cadastradas.

Figura 2: Consultar DACs



Clicar em “Gerenciar DACs”.



Preencher um ou mais campos para a busca.



Clicar no botão “Consultar”.

4.1.1. Opções de ordenação da lista de DACs
A lista de DACs pode ser ordenada de forma crescente ou decrescente, de acordo com as colunas.

Figura 3: Ordenação de DACs
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Clicar no cabeçalho, sobre a coluna a ser ordenada. Clicar novamente para inverter a ordenação.



Para ordenar de acordo com mais de um critério, clicar nas colunas segurando a tecla SHIFT.

4.1.2. Filtrar a lista de DACs
Se for necessário filtrar as informações listadas, utilizar os campos de filtro abaixo do cabeçalho da tabela.

Figura 4: Filtrar lista de DACs



Preencher pelo menos um dos campos. A lista é atualizada à medida que os campos são
preenchidos.

4.1.3. Navegação pela lista de DACs
Quando há muitas DACs listadas, é possível alterar a quantidade exibida e navegar pelas páginas.
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Figura 5: Paginação da lista de DACs



<<

Primeira página da lista.



<

Página anterior.



>

Página seguinte.



>>

Última página.



10 v

Quantidade de DACs exibidas por página. Pode ser alterado.



1v

Página exibida. Pode selecionar uma página específica.



Quantidade

Total de DACs listadas.

Para realizar qualquer ação em uma DAC, é preciso selecioná-la. Para selecionar:


Clicar sobre uma das linhas da lista de DACs para selecioná-la (a linha ficará com texto vermelho).
◦ Obs.: No gerenciador de DACs, não é possível selecionar mais de uma DAC de cada vez.

4.2. Visualizar DAC
Exibe as informações preenchidas para uma DAC.

Figura 6: Visualizar DAC



Clicar sobre uma das linhas da lista de DACs para selecioná-la (a linha ficará com texto vermelho).



Clicar no botão “Visualizar”.
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4.3. Editar DAC
Permite a alteração das informações de uma DAC, nos seguintes casos:


DAC com status “Editando”: foi criada através da opção “Gerar DAC”, mas ainda não foi enviada.



DAC com status “Notificada”: passou por análise e não pôde ser deferida, por preenchimento
incorreto ou falta de documentos. Neste caso, poderá ser corrigida de acordo com o solicitado na
notificação (a notificação pode ser consultada na visualização de DAC).

Figura 7: Editar DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Editar”.



Realizar as alterações necessárias.



Clicar no botão “Salvar”.

4.4. Excluir DAC
Para excluir uma DAC que ainda não foi enviada. Caso a DAC tenha sido enviada, utilizar a opção de
solicitação de cancelamento (item 4.8).

Figura 8: Excluir DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Excluir”.



Checar se a DAC exibida é a que deseja excluir.
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Confirmar a exclusão clicando no botão “Sim”, ou cancelar clicando no botão “Voltar”.

4.5. Enviar DAC
Após gerar uma DAC e realizar as alterações necessárias, utilizar a opção “Enviar” para encaminhar a
declaração para análise.

Figura 9: Enviar DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Enviar”.



Checar as informações preenchidas.



Confirmar o envio clicando no botão “Enviar”, ou cancelar clicando no botão “Voltar”.

4.6. Reenviar DAC
Quando uma DAC é notificada, ela pode ser reenviada para nova análise. Utilizar esta opção após realizar as
alterações necessárias.

Figura 10: Reenviar DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “ReEnviar”.



Checar as informações preenchidas.



Confirmar o envio clicando no botão “ReEnviar”, ou cancelar clicando no botão “Sair”.
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4.7. Retificar DAC
Esta opção permite que uma DAC de Aprovação com status Deferida Parcialmente seja retificada.

Figura 11: Retificar DAC de Aprovação



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Retificar”.



Realizar as alterações necessárias e/ou anexar arquivos.



Confirmar a retificação clicando no botão “Salvar”, ou cancelar clicando no botão “Cancelar”.

4.8. Solicitar Cancelamento
Caso uma DAC esteja deferida/deferida parcialmente e ainda não tenha sido protocolada na Prefeitura, o
seu cancelamento pode ser solicitado.

Figura 12: Solicitar cancelamento de DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Solicitar Cancelamento”.



Preencher formulário.



Salvar a solicitação clicando no botão “Gravar Solicitação”.
◦ Obs.: Assim como uma DAC, a solicitação não é automaticamente enviada para análise. Ela pode
ser editada antes do envio. Checar opções do Gerenciador de Solicitações (item 5).
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4.9. Imprimir DAC
Opção para gerar uma versão para impressão de DAC (apenas deferida/deferida parcialmente), em formato
PDF.

Figura 13: Imprimir DAC



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Imprimir”.

5. Gerenciar Solicitações de Cancelamento de DAC
5.1. Consultar Solicitações de Cancelamento de DAC
Opção para listar as solicitações de cancelamento de DAC cadastradas.

Figura 14: Consultar solicitações de cancelamento



Clicar em “Gerenciar Solicitações”.



Preencher um ou mais campos acima da lista de solicitações.



Clicar no botão “Consultar”.

5.1.1. Opções de visualização da lista de solicitações de cancelamento
A ordenação, uso de filtros e paginação funcionam da mesma forma que na lista de DACs. Ver itens 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3.
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5.2. Visualizar Solicitação de Cancelamento
Exibe as informações preenchidas para uma solicitação de cancelamento.

Figura 15: Visualizar solicitação de cancelamento



Clicar sobre uma das linhas da lista de solicitações para selecioná-la (a linha ficará com texto
vermelho).



Clicar no botão “Visualizar”.

5.3. Editar Solicitação de Cancelamento
Permite a alteração das informações de uma solicitação de cancelamento com status “Editando”, ou seja, foi
criada mas ainda não foi enviada.

Figura 16: Editar solicitação de cancelamento



Selecionar uma solicitação de cancelamento.



Clicar no botão “Editar”.



Alterar os campos necessários.
◦ Se for necessário, é possível visualizar a DAC a qual a solicitação se refere. Clicar no botão
“Visualizar DAC”.



Clicar em no botão “Gravar”.

5.4. Excluir Solicitação de Cancelamento
Para excluir uma solicitação de cancelamento que ainda não foi enviada.
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Figura 17: Excluir solicitação de cancelamento



Selecionar uma solicitação de cancelamento.



Clicar no botão “Excluir”.



Checar se a solicitação exibida é a que deseja excluir.



Confirmar a exclusão clicando no botão “Excluir”, ou cancelar clicando no botão “Voltar”.

5.5. Enviar Solicitação de Cancelamento
Após gerar uma solicitação de cancelamento e realizar as alterações necessárias, utilizar a opção “Enviar”
para encaminhar a solicitação para análise.

Figura 18: Enviar solicitação de cancelamento



Selecionar DAC.



Clicar no botão “Enviar”.



Checar as informações preenchidas.



Confirmar o envio clicando no botão “Enviar”, ou cancelar clicando no botão “Voltar”.



Caso a solicitação seja deferida, a DAC é cancelada.

5.6. Imprimir Solicitação de Cancelamento
Opção para gerar uma versão para impressão da solicitação de cancelamento, em formato PDF.
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Figura 19: Imprimir solicitação de cancelamento



Selecionar solicitação de cancelamento.



Clicar no botão “Imprimir”.

6. Ajuda
Demais dúvidas ou problemas quanto a utilização do sistema, caso não estejam especificados neste
documento, poderão ser informadas através do Sistema de Atendimento ao Contribuinte (SIAC), disponível
no link http://issdigital.campinas.sp.gov.br/atendimento/, informando como assunto no formulário a opção
DRI/DAC.

Departamento de Receitas Imobiliárias – Secretaria de Finanças – Prefeitura de Campinas

14

