
  

 

 Gerenciamento de fichas 
 

 Processos de registro e atualização 
 

 Serviço de digitalização e validação 
 

 Acesso on-line para os cidadãos 

O gerenciamento do Cadastro é uma das principais responsabilidades das prefeituras, responsáveis por 
gerenciar todas as fichas que o compõem, dar cópia ao cidadão quando solicitada e manter a 
informação atualizada. Trata-se de uma tarefa habitual e rotineira, que além da lentidão derivada de sua 
realização manual, provoca um crescente problema de armazenamento nas dependências 
administrativas. 
 
Este módulo de cividas digitaliza as fichas cadastrais e centraliza seu acesso, assim os servidores 
públicos podem trabalhar com elas de forma mais ágil e os cidadãos podem consultá-las on-line e 
inclusive imprimi-las. Além disso é possível compartilhar a informação das fichas com outras 
administrações e integrar dados de informação geográfica ou arquivos CAD. 

 
A digitalização de fichas cadastrais permite 
otimizar seu armazenamento, consulta e 
modificação, economizando tempo à 
Administração pública e ao cidadão, ao 
mesmo tempo que se acrescentam novas 
prestações de grande utilidade. 

 

 Digitalização de  Fichas Cadastrais 

Assegura a integridade dos dados 
………………………………………. 

 

Facilita o acesso às fichas 
………………………………………. 

 

Analisa a informação disponível 
………………………………………. 

Agiliza seu registro e modificação 



 

 
Gerenciamento das fichas  
 

Base centralizada com todas as fichas digitalizadas para que 
os servidores públicos possam consultá-las ou modificá-las 
sem se deslocar. 

 
Integração com o Registro da Prefeitura e o Sistema de 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). 

 
Possibilidade de anexar arquivos a cada ficha cadastral: 
imagens, CAD… 

 
Informação geográfica (GIS). 

 
Integração com outras aplicações, departamentos ou 
administrações para compartilhar a informação disponível.  

 
 
Processos de registro e atualização  
 

Implantação de um procedimento que define a maneira de 
registrar uma nova ficha ou modificar seu conteúdo. 

 
Rastreabilidade de todas as mudanças realizadas sobre 
cada ficha e pessoas encarregadas de efetuá-las (auditoria e 
controle interno). 

 
 
Serviço de digitalização e validação  
 

Escaneamento das fichas e armazenamento em formato 
TIFF/PDF. 

 
Captura automática de dados mediante OCR 
(Reconhecimento Óptico de Carateres). 

 
Validação manual de fichas que não puderam ser 
processadas com sucesso mediante OCR. 

 
Treinamento “in situ” com pessoal especializado durante os 
primeiros dias do processo de digitalização, captura e 
integração com Registro. 

 
 
Acesso on-line para os cidadãos 
  

Através do Portal Eletrônico os cidadãos podem consultar e 
imprimir as fichas cadastrais completas ou informação 
parcial destas fichas, dependendo do que cada Prefeitura 
quiser disponibilizar para o público. 
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  Uma história real  
 

Roberto pertence à equipe de governo de uma 
prefeitura brasileira, que como a maioria dos órgãos 
locais do país, é responsável por gerenciar seu 
próprio Cadastro. Até um ano atrás, esta tarefa 
vinha sendo realizada de forma manual, isto é: a 
cada referência cadastral era atribuída uma ficha 
física na qual um servidor público introduzia os 
dados correspondentes. Posteriormente esta ficha 
era armazenada em grandes arquivos nas 
dependências administrativas. Este fato preocupava 
Roberto, devido ao deterioramento das fichas e à 
falta no controle de acesso. 

Por outro lado, era evidente a ineficiência na forma 
de trabalhar, já que cada consulta necessitava 
deslocamento para buscar a ficha cadastral 
correspondente, fazer uma cópia da mesma ou 
introduzir manualmente as mudanças necessárias. 
Esta é ainda hoje uma forma de trabalhar habitual 
em muitas prefeituras, independentemente da 
captura de dados ser manual ou mediante 
computador.  

Felizmente para esta prefeitura, Roberto decidiu 
introduzir alguns dos avanços que a Administração 
eletrônica oferece neste âmbito. Graças ao uso de 
técnicas avançadas de captura automática e à 
intervenção de digitadores manuais para sua 
posterior validação, rapidamente obteve-se uma 
base centralizada com a informação de todas as 
fichas cadastrais ao alcance dos servidores 
públicos para sua consulta e modificação. Tais 
tarefas foram definidas em procedimentos 
administrativos que regularam a forma de acesso 
às fichas e controle das mudanças realizadas, 
melhorando sua segurança. Além disso, 
disponibilizou-se o acesso aos cidadãos a esta 
base de informações cadastrais através do Portal 
Eletrônico da Prefeitura, acrescentando a 
possibilidade de obter informação geográfica sobre 
as referências cadastrais, assim como planos e 
desenhos. 


