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Cadastro no Sistema (CAP Web) 

http://capcidadao.seduh.df.gov.br/login 

Para se cadastrar no 
sistema, clique no local 
indicado 

Informe todos os 
dados nos campos 
indicados 

TELA 01 TELA 02 

Leia todo o texto referente a 
Declaração de Concordância 
e Veracidade e clique em 
“ACEITO” 

Digite o código que irar 
aparecer no local indicado 

Para finalizar, clique em 
“CADASTRAR” 
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  No quadro 
(Processos) é 
possível 
visualizar todos 
os processos 
que já estão 
em andamento 
na CAP 

No quadro (Em Fase de 
Protocolo) é mostrado 
todos os protocolos 
ainda não concluídos ou 
pendentes  

Clicando na guia (NOVAS 
SOLICITAÇÕES) é possível 
visualizar todos as “Novas 
Solicitações” pendentes  

Clicando na guia 
(CUMPRIMENTOS / 
OUTRAS SOLICITAÇÕES) é 
possível visualizar todos os 
“CUMPRIMENTOS DE 
EXIGENCIA / OUTRAS 
SOLICITAÇÕES” pendentes  

Clicando no ícone da lixeira 
mostrado, é possível excluir 
qualquer solicitação não 
protocolada  

MENU PRINCIPAL   
(Detalhes na próxima 

página) 

Tela Principal 
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Menu Principal – Legenda de Situação 

O Menu Principal consiste na 
barra fixa no topo da tela, esta 
ferramenta está presente em 
todas as telas da plataforma 

INÍCIO – Ao clicar neste botão é possível 
voltar a tela inicial mostrada da página 01 
deste manual 

NOVA SOLICITAÇÃO – Este recurso 
permite ao usuário a qualquer momento dar 
início a uma nova solicitação junto a CAP. 
Todas as solicitações atendidas por esta 
central estão relacionadas em nosso 
Requerimento Padrão 

CUMPRIR EXIGÊNCIA / OUTRAS 
SOLICITAÇÕES – Com este atalho é 
possível cumprir qualquer Notificação de 
Exigência de processo em tramitação na 
CAP de forma simples, mesmo que não 
tenha sido iniciado por meio do CAP WEB. 

Através deste recurso, também é possível 
protocolar: 

- Desistência de Projeto  

- Recurso Administrativo 

- Revisão de Cálculo de área 

  

O botão destacado acima dá 
acesso aos dados cadastrais do 
usuário da plataforma assim 
como também a sair do sistema 

Processo está em tramitação na CAP 

Requerimento está em avaliação no 
PROTOCOLO da CAP 

Requerimento está em elaboração por 
parte do usuário, não foi enviado para 
CAP ainda 

Requerimento foi recusado pelo protocolo 
da CAP por alguma inconformidade, ao 
clicar no Nº do Pedido será possível ver o 
motivo completo 

Requerimento está em avaliação no 
PROTOCOLO da CAP 

Legenda de SITUAÇÃO 
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Nova Solicitação (DADOS GERAIS) Dados Gerais 
1º Etapa 

Solicitação – Ao clicar neste campo irá aparecer todas 
as solicitações de análise que a CAP atende, todos os 
itens estão de acordo com o Requerimento Padrão 
utilizado por esta Central de aprovação de projetos  

Natureza da obra – Deve ser preenchido com um dos 
itens a seguir:  

- Inicial - Modificação com Acréscimo – Modificação com 
Decréscimo – Modificação sem Acréscimo  

Nº Processo – Este campo deve ser preenchido em 
casos de obra de modificação (salvo os casos em que o 
processo principal esteja microfilmado) Ex: 147-
123456/2020 ou 00123-00001234/2020-12 

Administração Regional – Nesta etapa deve ser 
selecionada a Adm. Regional referente ao endereço 
objeto desta solicitação 

Área Estimada (m²) – Deve ser preenchido com a área 
objeto desta solicitação 

Uso – Deve ser preenchido com o uso pertinente a 
edificação objeto desta solicitação 

Endereço – Deve ser preenchido com o endereço 
pertinente a esta solicitação 

Ao finalizar o preenchimento deve-
se clicar em “Criar Solicitação” 

Logo em seguida, clicar na próxima 
etapa “Representante 
/proprietário” ao lado de “Dados 
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  Nova Solicitação (REPRESENTANTE / PROPRIETÁRIO) 

Representante / Proprietário 
2º Etapa 

Sinal de 
confirmação da 
etapa anterior 

Nome do proprietário  

CPF  

Endereço de E-mail 

Número de telefone (Fixo) 

Número de telefone (Celular) 

Ao finalizar o preenchimento deve-
se clicar em “Salvar Dados” 

Logo em seguida, clicar na próxima 
etapa “Requisitos para 
Condicionante de Protocolo” ao 
lado da etapa 02 

Obs: O não preenchimento de 
algum dos itens obrigatórios desta 
etapa será um impeditivo para que 
seja possível prosseguir com o 
cadastro da solicitação. 
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  Nova Solicitação (Requisitos Para Condicionante de Protocolo) 

Requisito Para Condicionante de 
Protocolo - 3º Etapa 

Sinal de 
confirmação da 
etapa anterior 

Nesta etapa consta algumas informações 
importantes para a viabilizar a conclusão do 
protocolo junto a esta central, como: 

A necessidade do pagamento da taxa com base na 
Lei 6138/2018 – Novo COE e os casos que são 
dispensados de pagamento.  

No item 03. Documentos, é possível baixar algumas 
das listagens de documentos para cada solicitação.  

 

Após a leitura de todo o conteúdo contido na página, 
clicar em “Aceito” e logo após em “Salvar” 

Salvar 

Aceito 
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Documentos Técnicos       
4º Etapa 

Sinal de 
confirmação da 
etapa anterior 

Nesta etapa devem ser adicionados todos os 
arquivos referentes a está solicitação, siga os 
seguintes passos: 

Tipo de Documento – Ao clicar neste campo irá abrir 
uma lista com vários nomes de documentos, selecione 
tipo que corresponde ao documento que você irá subir 
no momento. 

Anexar Documento – 

1- Clicar neste botão “Anexar Documento” uma 
tela irá abrir em seu monitor,  

2- Através desta tela, busque em seu computador 
o arquivo que será adicionado ao processo, 

3- Selecione o arquivo logo em seguida clicar em 
abrir. 

Com isso o documento será adicionado à lista 
“Documentos”.  

Os procedimentos acima devem ser repetidos para 
todos os arquivos 

Todos os arquivos devem ser incluídos 
individualmente.  

Atenção: 

- O sistema apenas aceita arquivos em formato PDF e DWG 

- PDF até 20 mb                   - DWG até 100 mb 

- As nomenclaturas dos arquivos devem conter no máximo 50 
caracteres  

Nova Solicitação (Documentos Técnicos) 
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  Nova Solicitação (Documentos Técnicos) 

Lista de Documentos 
anexados 

Clicando no ícone da lixeira 
mostrado, é possível excluir 
qualquer arquivo anexado 

Ao terminar de anexar os arquivos, apertar em 
(SALVAR ARQUIVOS) 

 

- Tendo salvo os arquivos, passe para etapa         
(05-PROTOCOLAR) 

Número de documentos 
anexados 
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  Nova Solicitação (Protocolar) 

Protocolar                    
5º Etapa 

Sinal de 
confirmação da 
etapa anterior 

-  Na etapa 05-PROTOCOLAR – é possível ver todas 
as informações da solicitação recém cadastrada nas 
etapas anteriores.  

-  Antes de finalizar o cadastro é possível corrigir 
qualquer etapa anterior, caso seja necessário, basta 
clicar na etapa desejada 

Para finalizar o cadastro e submete-lo a avaliação 
administrativa, basta clicar no botão 
“PROTOCOLAR” 

Após finalizar o protocolo, o mesmo será enviado ao 
protocolo da CAP, toda documentação será 
previamente verificada, caso haja alguma 
inconformidade da solicitação apresentada no 
requerimento padrão com a documentação 
protocolada, uma mensagem será enviada e o 
usuário irá tomar ciência através da tela inicial desta 
plataforma  
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  Tela Inicial (Pós Protocolo) 

Após o envio do protocolo, o mesmo irá aparecer no 
quadro (Em Fase de Protocolo), na guia (PROJETOS) 

Caso não tenha inconformidades 
na solicitação, os atendentes do 
protocolo da CAP irão criar um 
número de processo, esse número 
será visível no quadro 
(PROCESSOS)   

Caso a solicitação seja devolvida 
ao usuário por alguma 
inconformidade, uma mensagem 
na cor vermelha ira aparecer no 
local indicado e ao clicar no 
protocolo da solicitação as 
devidas explicações estarão 
expostas  
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Para corrigir esse erro basta seguir os passos a seguir:  

 

 

 
 
 

          Nos casos em que ao tentar protocolar a documentação apareça 
um dos seguintes erros: 

Documento de Identificação do Requerente. Por favor, substitua 
o documento alterando os dados de cadastro de usuário 

Documento de Identificação do Requerente. Envie o documento 
alterando os dados de cadastro de usuário 

Erro de Cadastro ao Protocolar 

CLIQUE NO ICONE  

CLIQUE NO ICONE  

Clique no local indicado e faça o upload do documento 
de identificação do dono do PERFIL do CAP Web, feito 
isso, clique em “ALTERAR DADOS” 
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  Cumprir Exigência / Outras Solicitações 

Ao clicar no botão (CUMPRIR EXIGÊNCIA / OUTRAS 
SOLICITAÇÕES) – a tela ao lado irá aparecer. 
SOLICITAÇÃO – ao clicar no campo (SOLICITAÇÃO), 
irá abrir uma lista com 4 opções. 

- Cumprimento de Exigência 

- Desistência de Projeto 

- Recurso Administrativo 

- Revisão de Cálculo de área 

Nº Processo – Nª Interno – nos campos indicados 
deve ser inserido o número do processo SEI e o 
Número do processo CAP (correspondentes). 

Descrição – Este se trata de um campo livre para 
maiores esclarecimentos quanto a solicitação 
protocolada. 
CRIAR REQUERIMENTO – Ao finalizar as informações 
acima, clicar no botão (CRIAR REQUERIMENTO). 
 

CRIAR REQUERIMENTO – Ao 
apertar o botão irá abrir o campo 
para iniciar a inclusão dos arquivos 
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Cumprir Exigência / Outras Solicitações 

A mensagem indicada não é uma pendencia, é apenas 
uma orientação. Mesmo que se coloque o 
Requerimento Padrão ela irá continuar sendo mostrada 

Anexar Documento – 

4- Clicar neste botão “Anexar Documento” uma 
tela irá abrir em seu monitor,  

5- Através desta tela, busque em seu computador 
o arquivo que será adicionado ao processo, 

6- Selecione o arquivo logo em seguida clicar em 
abrir. 

Com isso o documento será adicionado à lista 
“Documentos”.  

Os procedimentos acima devem ser repetidos para 
todos os arquivos 

Todos os arquivos devem ser incluídos 
individualmente.  

Tipo de Documento – Ao clicar neste campo irá abrir 
uma lista com vários nomes de documentos, selecione 
tipo que corresponde ao documento que você irá subir 
no momento. 
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  Cumprir Exigência / Outras Solicitações 

Lista de Documentos 
anexados 

Clicando no ícone da lixeira 
mostrado, é possível excluir 
qualquer arquivo anexado 

Ao terminar de anexar os arquivos, apertar em 
(SALVAR ARQUIVOS) 

Número de documentos 
anexados 
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  Cumprir Exigência / Outras Solicitações 

Neste ponto todo o Requerimento pode ser 
revisto e alterado se necessário. 

Estando tudo correto, clicar no botão 
(PROTOCOLAR) 
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Cumprir Exigência / Outras Solicitações (Pós Protocolo) 

Após o envio do protocolo, o mesmo irá aparecer no 
quadro (Em Fase de Protocolo), na guia 
(REQUERIMENTOS) 

Caso não tenha inconformidades 
na solicitação, o protocolo da CAP 
providenciará a anexação da nova 
solicitação ao processo já 
existente 

Caso a solicitação seja devolvida 
ao usuário por alguma 
inconformidade, uma mensagem 
na cor vermelha ira aparecer no 
local indicado e ao clicar no 
protocolo da solicitação as 
devidas explicações estarão 
expostas  
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