
campo tipo tamanho descricao
Num integer Número do caso no Sistema de Gestão de Demandas - Mantis. 

projeto character varying 100

Nome do Projeto no Sistema de Gestão de Demandas - Mantis. Corresponde ao tipo de 
informação da legislação urbanística que está sendo mantida.
Opções sistema anterior (até 06/2021): 
"Lote CTM com zoneamento não validado",
"Trecho sem permissividade" , 
"Lote CTM com operação urbana não validada".
Opçoes sistema atual (a partir de 06/2021)
"Zoneamento"- Zoneamento,
"Classificação viária"- classificação hierárquica funcional (local, coletora, arterial, etc), 
classificação hierárquica de permissividade de uso (residencial, misto, não residencial), 
classificação hierárquica de permissividade específica de uso (permissividade específica 
Santa Tereza Grau II, permissividade específica Pampulha Grau I, por exemplo), projeto 
viário prioritário e recuo de alinhamento,
"Sobrezoneamento"- áreas de diretrizes especiais, áreas de diretrizes especiais 
ambiental, setores de áreas de diretrizes especiais, áreas de especial interesse 
socialambiental, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento básico de 
transição, operação urbana, conexão verde, conexão fundo de vale.

prioridade character varying 50

Tipo de prioridade do caso, indicado pelo relator. Opções sistema anterior (até 06/2021): 
"01-imediato", "02-urgente", "03-alta", "04-normal-alta", "05-normal", "06-baixa-normal", 
"07-baixa", "08-baixa-baixa", "09-nenhuma-baixa", "10-nenhuma". Opçoes sistema atual 
(a partir de 06/2021) "01-normal"- Todas as demandas, exceto as urgentes, "02-urgente"- 
Quando a demanda é proveniente de Poder Público, Idosos, ou outras situações 
prioritárias identificadas na Legislação.

gravidade character varying 50

Tipo de gravidade do caso, indicado pelo relator. 
Opções sistema anterior (até 06/2021): "recurso", "trivial", "texto", "mínimo", "pequeno", 
"grande", "travamento", "obstáculo". 
Opçoes sistema atual (a partir de 06/2021)
1 - "recurso": Indica recurso por parte do requerente
2 - "pequeno": Utilizado em casos com vias / lotes / áreas / terrenos pequenos, 
3 - "grande: Utilizado em casos com vias / lotes / áreas / terrenos de grande extensão, 
sozinhos ou em conjunto, além de casos relativos a loteamentos, 
4 - "travamento": Utilizado em casos onde existe impedimento na emissão de algum 
documento.



categoria character varying 50

Categoria do caso. Indica o tipo de intervenção que é necessária para o caso.
Opções sistema anterior (até 06/2021): "Apoio", "Corretiva", "Evolutiva", "Extrativa", 
"Adaptativa".
Opçoes sistema atual (a partir de 06/2021)
1 - "Correção": Alteração ou ajuste a partir de "erro" ou contestação dos dados em 
sistema,
2 - "Evolução": Alteração ou ajuste sob demanda solicitados pelo poder público ou por 
munícipes, que não sejam considerados “erros” (Ex: revisões deliberadas pelo 
COMPUR, alterações de zoneamento permitidas pela Lei), 
3 - "Manutenção": Casos que não são abertos por um erro na base, e entram na rotina 
de manutenção de forma preventiva, conforme Orientação Técnica, ou por ofício, 
4 - "Geral": Opção para casos que não se enquadrem nas situações anteriores.

Data de Envio date Data em que o caso foi aberto no Sistema de Gestão de Demandas - Mantis.

atualizado date Data em que aconteceu a última atualização do caso, independente de qual alteração 
tenha sido realizada.

resumo text

Resumo das informações de localização para identificação do caso:
1 - Lote CP ou CTM ou IPTU (quando pertinente),
2 - Trecho (quando pertinente),
3 - Categoria da Legislação Urbanística envolvida (Zoneamento, ADE, Operação Urbana, 
Classificação Hierárquica da Via, etc),
4 - Bairro Popular

status character varying 50

Status do projeto na data da última atualização.
Opções sistema anterior (até 06/2021): "fechado", "resolvido", "retorno", "atribuído", 
"confirmado", "admitido" e "novo".
Opçoes sistema atual (a partir de 06/2021): "novo", "retorno","admitido", "confirmado", 
"atribuído", "fechado", "resolvido".

resolucao character varying 50

Resolução/resposta do caso. 
Opções sistema anterior (até 06/2021): "acumulado", "executado", "reaberto", "incapaz 
de executar", "duplicado", "não é uma tarefa", "suspenso", "não será corrigido", "incapaz 
de reproduzir". 
Opçoes sistema atual (a partir de 06/2021): "aberto", "corrigido", "reaberto", "incapaz de 
reproduzir", "duplicado", "não corrigível", "não é uma tarefa", "suspenso", "não será 
corrigido".

Num Duplicado integer Representa um número de caso que já foi relatado no sistema e que tenha 
características idênticas ao caso em questão.


