
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

MANUAL DLUIWEB
SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE

LANÇAMENTO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA

(PRÉ CADASTRO INCORPORAÇÃO)



DLUIWEB

PRÉ CADASTRO INCORPORAÇÃO

• Continuar abrindo o processo físico presencialmente na

SEFAZ

• Registrar no setor de Protocolo o processo com assunto

“ITIV – Declaração de dados de incorporação”

• Apresentando os mesmos documentos atuais, com

exceção do formulário DDUI – Declaração de Dados de

Unidades Imobiliárias



DLUIWEB

CADASTRO PRÉVIO NO SISTEMA E-SEFAZ

1. Cadastrar a empresa no sistema de controle de acesso E-SEFAZ

https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/eSefaz : deve possuir o Certificado

Digital e deve ser usado o mesmo CNPJ informado no processo;

2. Imediatamente após o cadastro da empresa, enviar um e-mail para

cadastrodluiweb@sefaz.salvador.ba.gov.br solicitando liberação do acesso ao

DLUIWEB, informando o CNPJ e a razão social da empresa;

3. Os usuários (Pessoas Físicas) também devem se cadastrar no E-SEFAZ;

4. Caso tenham problemas com seu cadastro, encaminhar um e-mail para

esefaz@sefaz.salvador.ba.gov.br ;

5. As próprias empresas devem associar os usuários (Pessoas Físicas) ao CNPJ

(empreendimento) que terão acesso no sistema DLUIWEB.



DLUIWEB

NOVO FLUXO (PRÉ CADASTRO INCORPORAÇÃO)

SEFAZINCORPORADOR Processo

SEFAZ INCORPORADOREnvia e-mail para acesso à DLUIWEB

INCORPORADORSEFAZ Preenche dados do empreendimento no 
sistema

SEFAZ INCORPORADOR
Consistência automática das informações 
com retornos para correções no sistema

Cadastro prévio 
no E-SEFAZ



DLUIWEB

SEFAZ Libera p/ implantação SEFAZ
(SECIM)

Implanta automaticamente no SAT gerando as 
Inscrições Imobiliárias 

SEFAZ
(SECIM)

SEFAZ
(SEVIS)

SEFAZ INCORPORADORApresenta as Inscrições Imobiliárias

NOVO FLUXO (PRÉ CADASTRO INCORPORAÇÃO)



DLUIWEB

TELA DE LOGIN – CONTROLE DE ACESSO
Acessar o link: https://dlui.sefaz.salvador.ba.gov.br

• Inserir credenciais para acessar o sistema



DLUIWEB

TELA INICIAL

• Clicar no menu “PROCESSO” para visualizar uma lista de 
todos os processos vinculados ao CNPJ



DLUIWEB

PROCESSOS ASSOCIADOS E DISPONÍVEIS

• Selecionar o “PROCESSO” que deseja consultar ou editar



DLUIWEB

CADASTRAR EMPREENDIMENTO

• Selecionar o menu “Empreendimento”  para iniciar o preenchimento dos 
dados gerais do empreendimento

• Após inserir o nº da Inscrição Mãe, a área do terreno é carregada 
automaticamente ... clicar no botão “+inscrição”



DLUIWEB

CADASTRAR EMPREENDIMENTO

• Inserir dados de localização e sobre o condomínio
• Adicionar todos os equipamentos especiais do empreendimento
• Salvar os dados



DLUIWEB

CADASTRAR DADOS DO TERRENO

• Selecionar o menu “Dados do Terreno” para inserir dados do terreno 
(Áreas, medidas, tipos)

• Salvar os dados



DLUIWEB

CADASTRAR MEDIDAS DO EMPREENDIMENTO

• Selecionar o menu “Medidas Empreendimento” para inserir medidas do 
empreendimento (Áreas totais)

• Os campos em azul são calculados automaticamente
• Salvar os dados



DLUIWEB

CADASTRAR DADOS DO CONTRIBUINTE

• Selecionar o menu “Contribuinte” para inserir os dados do Contribuinte
• Existe a opção de copiar os mesmos dados para Responsável, Proprietário 

e Destinatário, ou informar isoladamente se forem diferentes
• Salvar os dados



DLUIWEB

CADASTRAR PRÉDIO

• Selecionar o menu “Prédios ” e em seguida Clicar no botão “+ Incluir 
Prédio” para cadastrar o(s) prédio(s) do empreendimento



DLUIWEB

CADASTRAR PRÉDIO

• Inserir dados do Prédio / Torre
• Observar que, para facilitar, vários campos já vem preenchidos 

automaticamente, com dados que foram informados anteriormente no 
empreendimento. Estes dados podem ser alterados se necessário.



DLUIWEB

CADASTRAR PRÉDIO

• Informar dados referentes ao Padrão Construtivo (Fachada / Esquadria / 
Característica Estrutural)

• Informar caso existam equipamentos especiais específicos do prédio 
(observar que os equipamentos do empreendimento já estão 
apresentados)



DLUIWEB

CADASTRAR TIPOS DE PLANTA

• Selecionar o menu “Tipos de Plantas” para incluir os diferentes tipos de 
planta existentes no prédio

• Clicar no botão “+ Incluir planta”
• Informar caso existam equipamentos especiais específicos do prédio 

(observar que os equipamentos do empreendimento já estão 
apresentados)



DLUIWEB

CADASTRAR TIPOS DE PLANTA

• Editar campos referentes as plantas existentes no prédio
• O sistema permite o cadastro de “N” plantas, que posteriormente serão 

associadas às Unidades Imobiliárias
• Estas Unidades Imobiliárias poderão ser geradas individualmente ou em 

lotes, facilitando e agilizando o preenchimento dos dados



DLUIWEB

CADASTRAR TIPOS DE PLANTA

• Cada tipo de planta adicionada irá aparecer no grid do sistema, conforme 
exemplo de tela acima



DLUIWEB

CADASTRAR UNIDADES IMOBILIÁRIAS

• Selecionar o menu “Unidades Imobiliárias”

• Clicar no botão “+ Incluir unidade imobiliária” para acessar a tela de cadastro das 
Unidades



DLUIWEB

CADASTRAR UNIDADES IMOBILIÁRIAS

• Escolher o tipo de inclusão das Unidades. Recomendamos utilizar:

a) Em lote – Unidades Imobiliárias, quando se tratar de unidades horizontais, com o 

objetivo de preencher, de uma só vez, todas as unid. que possuam mesmo Tipo de Planta.

b) Em lote – Unidades Imobiliárias pertencentes a um prédio, quando se tratar de 

unidades verticais, com o objetivo de preencher, de uma só vez, todas as unid. que 

possuam mesmo Tipo de Planta por coluna.

• Após a escolha, clicar no botão “OK”



DLUIWEB

CADASTRAR UNIDADES IMOBILIÁRIAS

• Inserir os dados quantitativos das Unidades Imobiliárias, com Tipos de Plantas 

comuns, para cadastro em lote.

• Atenção especial para os campos incremento, numeração inicial e final das 

unidades.  Clicar no botão “Gerar unidades” para geração automática.



DLUIWEB

CADASTRAR UNIDADES IMOBILIÁRIAS

• Após inserir todas as Unidades Imobiliárias, elas serão listadas no grid do sistema 

identificando o número de cada sub unidade



DLUIWEB

GERAR FORMULÁRIO DDUI

• Selecionar o menu “Gerar DDUI”

• Clicar no botão “Finalizar empreendimento”, para que o sistema 

realize as validações e consistências automáticas

• Aguardar o processamento do sistema (vide mensagem em tela)



DLUIWEB

GERAR FORMULÁRIO DDUI + RELATÓRIO DE CONSISTÊNCIA

• Caso existam inconsistências, o sistema irá gerar um relatório informando os 

ajustes necessários ao usuário, conforme link da tela acima.



DLUIWEB

FINALIZAR EMPREENDIMENTO / IMPRIMIR DDUI

• Após finalizar o preenchimento dos dados do projeto e consistências automáticas do 

sistema será possível, caso queira, visualizar/imprimir o formulário DDUI.

• Notar que o status do processo muda para “Para revisão”, momento em que a SEFAZ 

iniciará a revisão final para posterior implantação e geração das Inscr. Imobiliárias.



DLUIWEB

FORMULÁRIO DDUI



DLUIWEB

CONSULTAR FORMULÁRIOS DLUI INDIVIDUAIS

• Caso queira, também será possível visualizar/imprimir individualmente uma prévia do 

formulário DLUI – Declaração de Lançamento de Unidade Imobiliária, de cada unidade.



DLUIWEB

FORMULÁRIO DLUI



DLUIWEB

EXPORTAR RELATÓRIO GERAL DAS UNIDADES (EXCEL)

• Caso queira, também será possível exportar, em arquivo excel, relatório 

completo contendo totalizadores e as áreas detalhadas de todas as unidades do 

empreendimento.

• Clicar no botão “Exportar Relatório”



DLUIWEB

RELATÓRIO DAS UNIDADES - VERIFICAÇÃO CONSOLIDADA



DLUIWEB

SEFAZ
Coordenadoria de Cadastros

Dilson Tanajura Moreira
dtmoreira@sefaz.salvador.ba.gov.br

(71) 3202-8212

Roger Gebers Freitas
rgfreitas@sefaz.salvador.ba.gov.br

(71) 3202-8252

SEVIS – Setor de Vistoria (Habite-se)
Jean Chaves

jessantos@sefaz.salvador.ba.gov.br
(71) 3202-8483


