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SISTEMA



1. FORMULÁRIO

O formulário da consulta pública foi disponibilizado entre 23 e 27 de janeiro

de 2023 com perguntas sobre as dificuldades burocráticas e técnicas do sistema

Constru@ Fácil, assim como espaço para sugestão de melhorias, além de dados de

formação e atuação profissional dos participantes.

No período em que se manteve aberto ao público, foram recebidas 27

respostas pelo formulário, mais uma participação como comentário à notícia no

portal do CAU/PI.

2. PARTICIPANTES

Entre os 27 participantes do formulário online, 25 (92%) se declararam como

arquitetos e urbanistas e os dois demais como engenheiros. Uma vez compilado e

analisado as informações de atuação profissional dos participantes, encontramos a

proporção abaixo:

Imagem 01: Proporção de participantes da consulta pública por tipo de atuação profissional.



3. RESPOSTAS

3.1. DIFICULDADES

De todas as respostas recebidas, é importante frisar que três se destacam

pela grande quantidade de profissionais que apresentam as mesmas queixas:

1. Instabilidade do site: Constantemente a página simplesmente não está no ar

ou no meio do preenchimento do formulário cai e não salva o rascunho do

progresso já realizado;

2. O Sistema não aceita arquivos acima de 5 MB, o que inviabiliza cadastro de

qualquer projeto grande ou que seja exportado do BIM;

3. Ausência de um canal direto para tirar dúvidas, fazer o determinado

acompanhamento de demandas ou informar bugs e falhas do sistema.

Ressaltamos ainda críticas quanto ao fato do Sistema não ser intuitivo, e

apresentar graves inconsistências técnicas como não reconhecer o aceite de itens

já selecionados e marcados, e a falta de comunicação e integração entre os vários

órgãos da Prefeitura.

Outra queixa recorrente é a falta de critérios técnicos objetivos para garantir a

aprovação dos projetos em análise, que variam de analista para analista, fazendo

com que os profissionais percam tempo e fiquem sujeitos a subjetividade dos

analistas. Além do próprio sistema não ser atualizado com a legislação vigente

sobre construção.

A falta de organização que o sistema impõe aos projetos anexados obrigam

muitos profissionais a contratarem ou desempenharem papel de despachante nos

órgãos da Prefeitura, tendo que compilar a documentação do cliente e ser de sua

responsabilidade pagar as taxas do trâmite, além do cadastro mercantil e nota fiscal

eletrônica.



Essa burocracia no andamento de pedidos que deveriam tramitar

rapidamente, além de tornar o procedimento mais complicado e longo do que

necessário, (já que o sistema não separa os arquivos anexados por órgão que será

encaminhado), torna confuso quais arquivos estão, ou não, válidos. Chegando ao

ponto em que licenças expiram e faz-se necessário um novo pedido de reavaliação,

gerando retrabalho tanto para os profissionais, quanto para os analistas.

3.2. SUGESTÕES

Entre as sugestões feitas pelos participantes da consulta pública do CAU/PI,

grande parte envolve trazer soluções para as dificuldades já apresentadas. Mais

uma vez, o pedido de aumento do limite de tamanho de arquivo anexado,

simplificação da burocracia e abertura de canais de comunicação são os mais

comuns entre as respostas recebidas.

Também foi sugerido que o site seja responsivo em aparelhos móveis, até

mesmo em forma de aplicativo próprio, permitindo aos profissionais acompanhar

facilmente o andamento em qualquer lugar e atender eventuais pendências. Além

da livre permissão de alteração dos dados por mais de um profissional responsável,

havendo histórico das alterações informando qual usuário realizou cada uma. Ou

mesmo a opção de nomear despachantes dentro do sistema, para que dêem

andamento a solicitação em nome dos solicitantes.

Outra demanda aborda a implementação de prazos para as análises dos

órgãos, mostrando a quanto tempo o processo está aguardando despacho. Assim

como criação de manual de uso que seja atualizado e esteja disponível dentro do

sistema junto à links para o plano diretor e demais normas e legislações vigentes

que serão cobradas para aprovação do processo.



4. DEMANDAS DO CAU/PI

Desde o início da implementação do Construa Fácil, o CAU/PI tem sido ativo

e participativo. Originalmente, quando foi dado ao Conselho a responsabilidade de

checar e ativar o registro de todos os profissionais de arquitetura e urbanismo, havia

um canal de comunicação direto entre os profissionais do atendimento do CAU e os

responsáveis de desenvolvimento e manutenção do Construa Fácil, pelo qual

dúvidas eram tiradas e erros encontrados e notificados ao Conselho, eram

informados para imediata correção. Porém esse canal não existe mais.

Assim como os profissionais, o Conselho sofre da falta de comunicação do

sistema, não sabendo-se ao certo qual órgão ou setor é responsável e para o qual

seriam encaminhados os profissionais. A constante indisponibilidade do site também

é um grave e constante problema.

Profissionais buscam o CAU/PI, após não conseguir contato com a equipe do

sistema, atrás de tirar dúvidas e saber do andamento de solicitações, porém a

equipe não possui dados, manuais, tutoriais ou treinamento no sistema.

Essa falta de informações e comunicação leva muitos arquitetos e urbanistas

chegarem ao Conselho tendo sido informados pela prefeitura que deveriam vir à

sede solicitar seu cadastro no sistema, apenas para serem informados que o

registro não é feito pelo CAU/PI, mas apenas a sua ativação, que pode ser feita

digitalmente por email, e então serem novamente encaminhados para a prefeitura

para realizar seu registro.



ANEXO A - RESPOSTAS NA ÍNTEGRA: DIFICULDADES

1. As maiores dificuldades que encontro não são nem tanto com o sistema em si, que considero
bastante didático, porém as pessoas que operam deveriam seguir um padrão nas exigências
técnicas das representações. Não deveria ser uma solicitação de correção individual, ou
seja, de acordo com o “gosto” do analista, dessa forma, iremos agradar uns e desagradar
outros, além de fazerem logo todas as observações de uma só vez e evitar que o projeto fica
indo e voltando do infinitas vezes para análise.

2. A maior dificuldade que encontro é sobre o tamanho dos arquivos que podem ser anexados
ao sistema! Projetos extensos que vem exportados do BIM, por exemplo, vem com tamanhos
muito maiores que o permitido no sistema! E temos a saga de perder horas a fio tentando
diminuir arquivos, para tentar anexar muitas vezes sem sucesso!

3. O sistema não salva os itens preenchidos, e sendo instável ocasiona transtornos ao usuário.

4. OBS. sou analista, trabalho com o sistema. Pontos para serem melhorados: 1. Instabilidade
do sistema (cai muito) 2. Não é intuitivo (para quem já trabalha com ele é ok, mas quem
chega agora precisa de ajuda para entender como usar e preencher) 3. Não mantém os
arquivos anexados de forma organizada 4. Limita o tamanho do arquivo, fazendo com que
grandes empreendimentos necessitem fazer o upload de vários pequenos arquivos
compactados para análise 5. Nao separa os arquivos anexados por órgão, se tornando um
processo bagunçado em relação aos arquivos válidos ou não. 6. Requerentes, arquitetos,
engenheiros e nem mesmo os analistas possuem fácil acesso aos desenvolvedores do
sistema para correção de erros e bugs, sendo necessária uma longa demora para correção
do problema.

5. Pouco espaço para arquivos, muito tempo fora do ar.

6. Burocracia, valor exorbitante para se ter acesso e dificuldade em encaixar o projeto nos
parâmetros exigidos.

7. Nenhum

8. Limite de tamanho de arquivos de projeto em 5 MB; Site fica durante alguns dias na semana
fora do ar; Demora em algumas etapas, pois ainda tenho necessidade de enviar
despachante para acelerar demandas como visita de técnico ao terreno; Falta de
compatibilidade entre as secretarias municipais pois já houve casos de o processo ficar indo
e voltando de uma para outra por causa de erro de digitação. Sem intervir, não teria se
resolvido.

9. O sistema vive caindo, não suporta arquivos maiores, as leis não estão acessíveis pra
consulta, o processo só anda se tiver todos os documentos certos pra começarem a analisar!

10. Acho o sistema vago e, às vezes, confuso e pouco prático.

11. Fora do ar

12. Plataforma sai muitas vezes fora do ar



13. Relatar problemas quanto alguma documentação exigida pelo sistema e a demora no
despacho dos processos em alguns dos órgãos fiscalizadores

14. não conheço.

15. Sempre fora de área, com problemas, demora para atualização.

16. Mudança do campo de áreas do sistema; Mudança do campo de informações do proprietário;
Check list de informações que são pedidos no próprio sistema; Zoneamento; Atualização de
bairro do sistema;

17. Até o momento nenhum

18. Tempos e cadastro

19. Quanto à adequação ao tamanho dos arquivos. Muito pouco. Se não me engano hoje é de 5
MB

20. sistema desatualizado em relação a legislação, sistema instável

21. Plataforma por muitas vezes está sem acesso, ou só funciona em um turno, os arquivos que
vão como anexo por várias vezes não são aceitos, e os aceites que fazemos durante o
processo de implantação de processos ao final volta como pendência, mesmo já
selecionado. De forma geral o que seria para facilitar, está burocrático de forma on-line.

22. Informações claras sobre os procedimentos para aprovação de projetos arquitetônicos
residenciais e comerciais. Além de um canal direto, e que funcione, para dúvidas rápidas.

23. Dificuldade na consulta do plano diretor da cidade, pois o site que somos encaminhado não
existe.

24. É um sistema que deveria facilitar a vida do profissional, mas pelo contrário está dificultando
e facilitando a vida apenas do cliente. O papel do arquiteto é a elaboração do projeto
seguindo as normas vigentes e assim que entregue, seu papel é no acompanhamento de
obra e/ou vistoria técnica do mesmo. Mas com o sistema Construa Fácil, nós nos tornamos
"despachantes de luxo", não é papel do arquiteto a aprovação do projeto (perder tempo
juntando documentação do cliente, do terreno, do construtor...) esse é o papel do cliente,
bem como o pagamento de todas as taxas inerentes a isso, o sistema Construa Fácil em si é
gratuito, mas para utilizarmos nós precisamos pagar Cadastro Mercantil, pagar Emissão de
notas fiscais, etc. Ou seja, algo que deveria ser facilitador e gratuito, complica e ainda é
oneroso. Ou são feitos mudanças em relação a isso, ou que se excluam o sistema inteiro e
voltemos para como era antes.

25. Não existe retorno da plataforma, o sistema sempre está indisponível, muita demora pra
conseguir um alvará

26. Sistema muito lento e com protocolo muito burocrático, tive uma péssima experiência com o
sistema, alvará demorou mais de 1 ano para sair

27. O sistema não é intuitivo, os processos são difíceis de preencher e manejar



28. Inicialmente quero tecer elogios pela brilhante ação do CAU-PI neste momento na presente

Consulta Pública. Então, o sistema Construa Fácil instalado pela PMT tem sistematicamente

funcionado demasiadamente lento, levando anos para a aprovação definitiva e expedição dos

(Alvarás de Construção), os problemas são muitos e quero aqui enumerar apenas três: 1- O

tamanho lacônico disponibilizado para os arquivos eletrônicos no Site. Sendo impossível a

consulta com todos os elementos gráficos e detalhamento completo de grandes Projetos de

Arquitetura. 2- A inacreditável falta de intercomunicação entre os diversos órgãos municipais

do sistema, ocorre que são dois processos, um de Consulta Prévia e outro de Alvará de

Construção que NÃO conversão, demandando a inaceitável Burocracia, pois apesar dos

pareceres emitidos na Consulta Prévia o processo volta a ser distribuído e os pareceres sobre

o mesmo objeto precisam ser refeitos….. 3- Neste processo, por ser extremamente Lento o

Prazo das licenças expedidas expiram rapidamente, sendo necessário um novo pedido de

revalidação, onerando o processo.



ANEXO B - RESPOSTAS NA ÍNTEGRA: SUGESTÕES

1. Que sigam em definitivo a ABNT ou que estabeleçam normas de representação técnica
próprias e únicas, além de uma melhor observação geral do protejo antes ainda da primeira
devolutiva. Na parte técnica do sistema, sugiro aumentarem a capacidade de upload já que
fica difícil anexar alguns arquivos maiores.

2. E necessário aumentar a capacidade de megas do sistema, levando em consideração
projetos de arquitetura extensos!

3. O sistema pode criar uma versão rascunho para abertura de processos, que pode ficar salva
durante horas antes de ser excluída. Ou permitir a inserção de modelos com base em
processos e contratantes já utilizados anteriormente.

4. Principal mudança: melhorar comunicação entre desenvolvedores do sistema e profissionais
(analistas, requerentes, engenheiros e arquitetos), onde os problemas ocorridos devido ao
sistema possam ser solucionados de maneira ágil.

5. Aumentar o espaco para anexar projetos.

6. Diminuição de burocracia, aumento no tamanho dos arquivos, Diminuição de valor.

7. Sistema em forma de aplicativo.

8. Criar opção de compartilhamento de arquivos maiores como RIT, arquivos DWG, etc para
que não gere retrabalhos para o profissional projetista e o analista; Melhorar o funcionamento
para que funcione plenamente sem erros; No mais é uma questão histórica de as secretarias
trabalharem de forma sincronizada e ter efetivo suficiente para dar andamento aos
processos, visitas técnicas, etc.

9. O site do construa fácil não é tão Simples de navegar, as informações devem ser mais claras
e os arquitetos e urbanistas são tratados como vilões , muitas burocracia deve ser retirada

10. Acrescentar mais opções. Incluir algum ponto de retorno ou esclarecimento de dúvidas mais
específicas.

11. Um sistema mais estável

12. Aumento o tamanho máximo dos arquivos anexados

13. Atribuir, prazos em especial a semana, pois é um dos órgãos mais demorado na sua análise.

14. não conheço.

15. Uma nova plataforma com pessoas que consigam mantê-la sempre em funcionamento e
atualizada para possíveis BUGS

16. O próprio requerente consiga modificar o campo de áreas do sistema no andamento do
processo; Mudança do campo de informações do proprietário; Check list de informações que
são pedidos no próprio sistema; Zoneamento; Atualização de bairro do sistema;



17. Acesso livre para arquitetos e engenheiros em projeto de mesmo cliente.

18. A forma que realiza o cadastro

19. Aumentar a capacidade de armazenamento de arquivos, visto que trabalhamos com
programas que utilizam muitos MBs

20. estabilidade do sistema, atualização do mesmo, manual acessivel de uso, ouvidoria ou
sistema de esclarecimento de dúvidas para quem utiliza esse sistema.

21. Forma de recebimento de anexos, e exigência inserir arquivo CTB do projeto, mais o sistema
não aceita alguns formatos. Clareza nos serviços, tudo é feito de forma online, para emitir um
alvará, já quando vai solicitar um Habite-se tem que levar toda a documentação impressa,
meio sem coerência.

22. Atendimento. Telefones que funcione, e que do outro lado da linha um ser humano atenda e
possa nos auxiliar. E uma aba no sistema com as informações essenciais, as etapas, e
documentos necessários para cada procedimento legal.

23. Disponibilizar no construa fácil o plano diretor atualizado da cidade para download.

24. Tudo que falei acima, um sistema que tenha acesso por 'terceiros', onde seja acessado pelo
cliente ou despachante cadastrado. Facilitem a vida do profissional que já tem tanto o que
fazer e o que pagar.

25. Se tivesse um retorno já seria uma vantagem

26. Menos burocracia e não pagamento de taxas para ter uma matrícula nesta prefeitura. Sou do
interior do estado e tenho uma obra do ano na capital e além de pagar o conselho ainda
detém que pagar para trabalhar na cidade de Teresina, isso nunca se viu!

27. No início da interface do site poderia ter tutoriais para preenchimento dos processos e sobre
como proceder para certos serviços.


