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ANEXO I - CONSULTA PÚBLICA SMPU Nº 01/2020 

DOCUMENTO DE ESCOPO  

 

Objetivo 

Implantação de solução para um Sistema Integrado de Fiscalização aderente ao 
negócio da Subsecretaria de Fiscalização -SUFIS da Secretaria Municipal de Política 
Urbana, com base nas diretrizes de contextualização e especificações técnicas 
deste Documento de Escopo.  

 
Contextualização da solução em relação ao negócio  

A solução de Sistema Integrado de Fiscalização – SIF a ser desenvolvida e 
implantada deverá proporcionar a gestão e gerenciamento das ações fiscais da 
Subsecretaria de Fiscalização por meio do agendamento das atividades fiscais, 
padronização nos procedimentos (desde a vistoria até a lavratura de autos), além da 
geração de relatórios de acompanhamento da produtividade, mediante 
monitoramento de cada ação fiscal e disponibilização do histórico de todas as ações.  

A solução deverá ser compatível com os demais sistemas online da Secretaria de 
Política Urbana, mediante cruzamento e integração de dados, trazendo agilidade e 
incorporando facilidades para a atividade fiscal em relação ao processo manual. 

Considera-se de extrema relevância o armazenamento de dados para a consulta 
georreferenciada do andamento e do histórico de ações fiscais.  

Ressalta-se que o SIF deve ter módulo compatível com a atuação fiscal através de 
mobile devidamente conectado a módulo de gestão e planejamento de retaguarda 
para gestores e funções de escritório. Além disso, a solução deve contemplar uma 
parte WEB e uma parte MOBILE, conforme resumo de organograma a seguir: 
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O módulo WEB poderá ser dividido nos seguintes sub-módulos: 
 

� Cadastro: Módulo que contempla os cadastros do sistema, tais como roteiros 
que serão utilizados pelas vistorias, legislação, agenda, entre outros. 

� Vistoria: Módulo que permite fazer o cadastro das demandas, o agendamento 
das vistorias aos fiscais, a realização de vistorias em campo através do 
preenchimento dos roteiros e a lavratura de documentos fiscais. 

� Gerencial: Este módulo contempla as funcionalidades gerenciais, 
relacionadas ao gerenciamento e produtividade dos fiscais, além do 
acompanhamento e gerenciamento das demandas e lavratura de documentos 
fiscais. 
 

O módulo mobile deverá permitir que os fiscais realizem todo o trabalho necessário 
em campo, incluindo o cadastro de novas demandas, realização de vistorias e 
lavratura de documentos fiscais. Deverá funcionar de forma off-line em locais que 
não dispõem de acesso à rede, permitindo posteriormente a sincronização dos 
dados. 
 
A solução deverá apresentar webservices disponíveis para consumo dos seus 
principais dados, integrando sistemas da PBH com o Sistema de Fiscalização. 
Deverá também permitir fazer integração com facilidade aos sistemas legados 
através do uso de webservices, utilizando o padrão REST.  
 
As integrações são necessárias principalmente para receber informações dos 
sistemas legados, que são indispensáveis ao processo de fiscalização. Elas deverão 
ser articuladas pelo fornecedor em tempo de implantação da solução. Seguem 
algumas das principais integrações, não se limitando a estas: 
 

� Acesso PBH - integração para autenticação e autorização à solução de 
acesso da PBH. 

� BHDigital – sistema que recebe solicitações do cidadão quanto a denúncias 
passíveis de fiscalizações, e também recursos quanto aos procedimentos de 
fiscalização que geraram autuação. 

� SIATU Tributário - sistema tributário da PBH, cuja integração é necessária 
para a geração de DRAM (Documento de Recolhimento e Arrecadação 
Municipal) referente às fiscalizações que resultarem em algum tipo de 
autuação com penalidade de multa; 

� SIATU Imobiliário - integração para a busca dos dados de estabelecimentos. 

 

Funcionalidades gerais da solução em relação ao negócio 
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A solução deverá atender aos requisitos abaixo: 
 

• Sistema Responsivo 

Devido a extensa jornada dos fiscais em campo, o cliente SUFIS necessita que o 
sistema de retaguarda seja acessível por meio de dispositivos mobile, devido a isto, 
a construção da solução de retaguarda deverá ser responsiva de modo a possibilitar 
este acesso. 
 

• Trilha de Auditoria e Histórico 

O sistema deverá apresentar mecanismos de registro de ações efetuadas, bem 
como, o registro histórico das alterações realizadas pelo usuário. Em tempo de 
projeto serão definidos quais conjuntos de informações farão uso deste recurso. 
 

• Relatórios em múltiplas mídias 
O sistema SIF deverá possibilitar a exportação dos relatórios para múltiplas mídias, 
ex. PDF (Adobe), DOCx (Microsoft Word) e XLSx (Microsoft Excel). 
 

• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

A solução deverá levar em consideração as disposições da Lei Geral de Proteção de 
Dados, com estrutura de segurança e preservação de dados pessoais de pessoas 
físicas que venham a ser capturados pelo sistema. O tratamento de dados pessoais 
deve se limitar apenas às necessidades de operação interna do sistema, conforme 
exigências de negócio da SUFIS. A faceta externa do sistema, para atendimento 
online e consulta processual de acesso público, deverá apresentar funcionalidade 
que permita a ocultação de informações que digam respeito a dados pessoais de 
munícipes.  
 

 

Funcionalidades específicas da solução em relação ao negócio 

 
Seguem abaixo as principais funcionalidades técnicas mais específicas que a 
solução deverá apresentar, a fim de atender à demanda de negócio: 
 

FUNCIONALIDADES - RETAGUARDA ACESSO 

Funcionalidade Descrição 

Login 
Autorização de acesso ao sistema incluindo perfil de usuário e permissão de 
funcionalidades, por meio de integração com a solução de acesso da PBH, a ser 
feita em tempo de implantação. 
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Visualizar dados do 
usuário do sistema 

Interface que possibilita ao usuário visualizar seus dados cadastrais no SIF, tais 
como: Matrícula, Nome, Telefones de Contato, E-mail, Lotação, Cargo. 
 

Funcionalidades - Retaguarda Vistoria 

Funcionalidade Descrição 

Consulta Histórico 
Demandas & 
Expedientes 

Consulta o histórico de demandas vinculadas a um logradouro, índice cadastral, 
fiscalizado ou envolvido (cidadão ou estabelecimento) 
Esta consulta possibilita visualizar todas as ocorrências de demanda, o status de 
cada demanda, demandas vinculadas e demais dados pertinentes a vistoria. 
Também permite consultar o histórico de atuação em cada demanda bem como o 
registro dos trâmites do expediente vinculado a mesma.  
 

Agenda Atendimento 
Demanda 

Funcionalidade que possibilita ao gestor agendar o atendimento de demandas para 
os fiscais a partir da interface de consulta de demandas.  
O gestor pode designar mais de um fiscal para o atendimento de determinada 
demanda, porém, o mesmo deve designar um responsável pelo preenchimento 
desta. Os demais fiscais estarão restritos a visualizar a demanda apenas. 
Esta funcionalidade possibilita: 
1- Listar demandas por filtros diversos, inclusive matriz de prioridade. 
2- Consultar o mapa geral de agendas filtradas por território, serviço ou fiscal. 
3- Visualizar as agendas para um determinado fiscal. 
4- Visualizar a capacidade ociosa/dia por fiscal. 
5- Listar os fiscais envolvidos no atendimento a uma demanda. 
6- Sugerir automaticamente o agendamento considerando a capacidade ociosa de 
cada fiscal. 
7- Agendar a vistoria para um ou mais fiscais, designando o responsável pela 
demanda. Salientando que, ao designar vários fiscais, estes terão sua capacidade 
de atendimento comprometida pela demanda assinalada de forma equivalente. 
8- Substituir responsável, cancelar agenda, alterar agenda. 
 

Pesquisa Fiscal Pesquisa de fiscais por filtros diversos 

Pesquisa Demanda Pesquisa de demandas por filtros diversos 

Cadastrar Demanda 

Funcionalidade de cadastro manual de demanda para suprir os casos que não são 
cobertos por meio de interoperabilidade.  
A funcionalidade é composta por uma interface que relaciona as demandas a partir 
de filtros diversos.  
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos: 
1- Consulta demandas por filtros diversos 
2- Vincular o serviço de fiscalização relacionado a demanda 
3- Vincular demandas similares. Ao realizar esta ação será designada uma 
demanda principal para preenchimento. Os status e pareceres de uma demanda 
principal, serão replicados para as demandas similares vinculadas, de forma 
automática. 
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4- Vincular sub-demandas (novas demandas internas geradas a partir de uma 
demanda principal) 
5- Vincular o expediente físico, adotado pelas Regionais, para controle e 
localização das pastas de trabalho.  

6- Vincular um expediente de licenciamento ambiental a demanda, quando a 
demanda tiver esta origem 
7- Vincular os envolvidos que possuem relação com a demanda caso sejam 
conhecidos previamente.  
8- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização das demandas 

Pesquisar Serviço Pesquisa o serviço de fiscalização que pode ser associado a uma demanda 

Cadastrar Expediente 

Funcionalidade de cadastro de expediente [pasta de arquivos física] que pode ser 
associado a uma ou mais demandas. 
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos: 
1- Listar expedientes por filtros diversos 
2- Atualizar destinação de trâmite expediente [destinação/obs destinação] 
3- Visualizar as movimentações de expediente 
4- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização do expediente 

 

Carregar Dispositivo 
Mobile 

Funcionalidade que possibilita ao fiscal carregar as informações de agendas de 
demanda atribuídas ao mesmo no dispositivo mobile. 
Esta carga é necessária uma vez que o dispositivo mobile possui capacidade de 
funcionamento offline. 

Consultar MAPA 
 

O sistema deverá ter funcionalidade para visualizar as informações de forma 
georreferenciada. 

Listar Agendas 

Lista as agendas de demandas designadas ao fiscal por filtros diversos, ex 
Período, Prioridade, Serviço, Índice Cadastral, etc. 
Por meio desta funcionalidade o Fiscal poderá: 
1- Listar as demandas designadas. 
2- Visualizar o histórico vinculado a demanda 
3- Visualizar o detalhamento das demandas 
4- Realizar vistorias  
5- Finalizar demanda 
6- Registrar atividades fiscais 

Realizar Vistoria 

Registro de vistorias realizadas em campo pelos fiscais.  
A partir desta interface o fiscal registra as informações do local da vistoria, 
fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), atividades fiscais 
executadas além de vincular documentos e imagens pertinentes a mesma. 
Possibilita selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado 
Esta interface dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura 
de autos. 
Durante a vistoria poderão ser acrescentados novos roteiros. 

Pesquisa envolvidos a 
partir do logradouro 

Consulta os estabelecimentos e proprietários de imóvel associados ao logradouro 
informado.  
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Cadastrar Contatos 
Estabelecimento 
[E-mails, Telefones e 
Endereços] 

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de 
correspondência do estabelecimento. 
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um). 

Preencher 
Roteiro 

Funcionalidade que possibilita preencher os roteiros de vistoria. 
O sistema apresentará uma interface possibilitando selecionar quais seções do 
roteiro deverão ser preenchidas (para roteiros que possuírem seções) 
Os roteiros serão apresentados na ordem cadastral definida, respeitando a 
hierarquia e obrigatoriedade de itens definidos no cadastro de roteiro. 

A qualquer momento o fiscal poderá interromper o preenchimento do roteiro, o que 
fará com que o primeiro item do próximo roteiro seja apresentado.  
Os roteiros serão finalizados automaticamente ao preencher o último item ou ao 
concluir o preenchimento caso não existam itens obrigatórios pendentes a serem 
preenchidos. 
As respostas dos itens preenchidos serão reaproveitadas caso apareçam 
novamente em outro roteiro desta vistoria, dispensando novo preenchimento. 

Calcular  
Poluição Sonora 

Funcionalidade de cálculo de poluição sonora 
 

Listar Autos Lavrados 

Funcionalidade de consulta de autos lavrados, para a demanda selecionada, por 
filtros diversos 
Esta funcionalidade possibilita a consulta histórico de autos lavrados relacionados 
ao fiscalizados/envolvidos e também por logradouro. 

Lavrar Auto 
Notificação 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de notificação 

Lavrar Auto 
Infração 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de infração 
O Auto de Infração realiza o cálculo de penalidade utilizando os seguintes 
parâmetros: 
1- Avalia o item registrado nos roteiros de vistoria para identificar a legislação 
infringida 
2- Avalia a quantidade de ocorrências no local 
3- Utiliza as fórmulas de cálculo vinculadas às infrações infringidas, por exemplo, 
um auto que dependa de um cálculo de área utilizará o item de roteiro que 
registrou a área em conjunto com a fórmula para calcular o valor. 

Consulta Reincidência 
Auto 

Pesquisa de reincidência de infrações.  
O cálculo de algumas infrações considera a reincidência, motivo pelo qual foi 
destacada uma funcionalidade de consulta.  

Lavrar Auto 
Apreensão 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de apreensão 
Durante a lavratura deste auto é possível identificar o material apreendido, registar 
o lacre e informar o local de guarda do material. 

Pesquisar Local de 
Guarda 

Pesquisa os locais de guarda do material apreendido pela SUFIS 

Lavrar Auto 
Conformidade 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de 
conformidade 
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Pesquisa Legislação 
Funcionalidade de pesquisa de legislação associada ao auto de conformidade por 
filtros diversos  

Lavrar Auto 
Embargo 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de embargo 

Lavrar Auto 
Interdição 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de interdição 

Lavrar Auto 
Fiscalização 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de 
conformidade. 

FUNCIONALIDADES - RETAGUARDA GERENCIAL 

Funcionalidade Descrição 

 

PF 

Emitir 
REMFI - Relatório 
Mensal de 
Produtividade Fiscal 

Emissão do relatório de produtividade dos fiscais, a pesquisa dos fiscais 
pode ser realizada por filtros diversos. 
A pontuação do REMFI é gerada conforme as atividades fiscais 
registradas no período apurado. 
Esta funcionalidade provê:  
1- Consulta fiscais por filtros diversos. 
2- Consulta REMFI emitidos. 
3- Visualização prévia do REMFI. 
4- Visualização dos REMFI emitidos. 
5- Emissão/Impressão do REMFI. 
6- Cancelar um REMFI emitido. 

30 

Gerir Fiscal 

Funcionalidade utilizada pelo Gestor para gerenciar os fiscais sob sua 
responsabilidade. 
Por meio desta funcionalidade é possível: 
1- Consultar fiscais por filtros diversos 
2- Visualizar a capacidade ociosa dos fiscais/dia. 
3- Visualizar plantões preenchidos e descobertos 
4- Realizar atribuição automática de plantões considerando a capacidade ociosa 
dos fiscais. 
5- Atribuir um fiscal a um plantão  
6- Remover fiscal de um plantão 
7- Assinalar a capacidade de trabalho de um fiscal 
8- Editar a capacidade de trabalho de um fiscal 
9- Lançar bloqueios administrativos de período e capacidade de atendimento 
10- Designar o território de atuação de um fiscal 
11- Remover território de trabalho de um fiscal 
12- Imprimir Escala de Plantões Fiscal  
13- Imprimir Escala de Plantões Geral  

Gerir Escala de 
Plantões 

Funcionalidade para cadastro do mapa de plantões de fiscalização.  
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos: 
1- Consultar os plantões cadastrados para o mês 
2- Planejar novos plantões 
3- Duplicar os plantões existentes 
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4- Vincular plantões à regionais e serviços 
5- Determinar o número mínimo de plantonistas necessários para cobrir um 
plantão 
6- Consultar mapa de plantões por filtros diversos. 
7- Alterar um determinado Plantão 
8- Cancelar um determinado Plantão 
9- Imprimir Planejamento de Plantões  

Gerir Demandas e 
Pendências 

Consulta de pendências de vistoria, tais como, um auto de notificação que não 
teve acompanhamento posterior, autos com recurso, demandas não finalizadas por 
algum motivo. 
Esta interface possibilita a geração de novas demandas a partir das pendências 
observadas, bem como, o cancelamento destas caso a pendência não seja mais 
pertinente. 
Por meio desta funcionalidade é possível: 
1- Consultar Demandas Atribuídas/Não Atribuídas, destacadas conforme matriz de 
prioridade 
2- Consultar pendências [Painel Geral de Pendências Categorizadas] 
3- Visualizar detalhes de Pendências e Demandas 
4- Converter pendência em Sub-Demanda [Demanda Interna] 
5- Finalizar Pendência 
6- Finalizar Demanda/SubDemanda 
7- Cadastrar Demandas e Sub-Demandas [Demanda Interna] 

Visualizar Histórico 
Visualizar o histórico integrado de uma demanda, incluindo todas as 
movimentações realizadas nas vistorias, autos, demandas associadas por 
similaridade, sub-demandas vinculadas e expediente 

Gerir Autos Interface que possibilita ao gestor consultar, suspender ou cancelar um auto. 

Relatório Mensal de 
Fiscalização 
Integrada 

Emite o relatório mensal de fiscalização integrada por filtros diversos. 

Relatório de 
Produtividade 
por Território 

Emite o relatório de produtividade de fiscais agrupada por território. 

Relatório de 
Produtividade 
por Regional 

Emite o relatório de produtividade de fiscais agrupada por regional. 

Relatório de  
Fiscais por Território 

Relaciona os fiscais por território por meio de filtros diversos. 
 

Relatório de Plantões  
por Fiscal Relaciona os plantões cobertos/agendados para o fiscal selecionado. 

Relatório de Autos 

Relatório que apresenta a relação de autos por filtros diversos. Por meio deste 
relatório é possível consultar o auto, recursos, status de envio por correio, etc. 
Filtros sugeridos: Período, Status Auto, Status Recurso, Status Rastreamento 
Correio, etc. 
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Consulta Roteiros & 
Itens Roteiro 

Consulta os roteiros / itens de roteiro preenchidos pelos fiscais por filtros diversos. 
Ex Período, Palavra Chave, Fiscal, Numero Demanda, Logradouro Associado a 
Demanda, Índice Cadastral Associado à Demanda, etc. 

Acompanhamento 
Geoespacial de 
Demandas 

Visualização geoespacial das demandas apresentadas, sobre o mapa de Belo 
Horizonte, Regionais ou Território SUFIS. 
Por meio desta consulta o usuário pode visualizar as demandas realizadas em um 
período de tempo, as mesmas serão apresentadas em pontos sobre o mapa. 
Possibilita destacar as demandas por status (seleção de cores). 
Possibilita filtrar as demandas por status, fiscal ou serviço. 
Permite visualizar os detalhes da demanda, vistorias e autos lavrados com um 
clique no ponto apresentado no mapa. 

FUNCIONALIDADES - RETAGUARDA CADASTROS 

Cadastrar Atividades 
Fiscais 

Funcionalidade que mantém as atividades fiscais realizadas pelos agentes da 
SUFIS. As atividades fiscais estão diretamente vinculadas à produtividade dos 
profissionais. 
As atividades fiscais podem estar vinculadas a uma vistoria, ao atendimento de um 
plantão ou a realização de uma atividade específica.  

 

Cadastrar Legislação 

Funcionalidade que mantém o cadastro de legislação e seus componentes, a 
mesma possibilita: 
1- Pesquisa Legislação por filtros diversos Ex. pesquisa por palavra-chave, número 
lei, item de roteiro etc. 
2- Vincular os componentes de legislação aos itens de roteiro, de forma possibilitar 
a lavratura dos autos a partir do preenchimento dos mesmos. 
3- Vincular os tipos de Auto que podem ser gerados a partir do componente de 
legislação  
4- Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir Legislação e seus componentes 

Cadastrar Parâmetros 
Recolhimento de 
Tributos 

Possibilita registrar as fórmulas de cálculo para geração automática de guias de 
recolhimento de tributos. 

Cadastrar Tema 
Roteiro 

Mantém os temas associados aos roteiros de fiscalização. 

Cadastrar Roteiro 

  Interface que mantém os roteiros de fiscalização, a mesma possibilita: 
1- Pesquisar os roteiros por filtros diversos. ex Palavra Chave 
2- Vincular um tema ao roteiro 
3- Vincular uma palavra chave ao roteiro 
4- Vincular os itens que compõem o roteiro 
5- Vincular Serviços. 
6- Criar uma hierarquia de preenchimento entre os itens de roteiro, bem como, 
agrupar um determinado número de itens em “seções do roteiro”. 
7- Possibilita definir a obrigatoriedade de preenchimento por item de roteiro e por 
seções do roteiro (subgrupo de itens) 
8- Incluir, Alterar, Excluir, Visualizar Roteiros e Imprimir Roteiros. 
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Pesquisar 
Tema 

Pesquisa de temas de roteiro 

Cadastrar Palavra 
Chave 

Funcionalidade que possibilita cadastrar palavras chave associadas que podem 
ser associadas ao roteiro ou itens de roteiro 
Esta palavra chave é utilizada nos mecanismos de pesquisa para recuperar 
roteiros e/ou seus itens. 

Pesquisar 
Parâmetros 
Recolhimento de 
Tributos 

Pesquisa parâmetros de recolhimento de tributos 
 

Cadastrar Item  
Roteiro 

Mantém os itens de roteiros de fiscalização, Um item é composto de uma 
questão/resposta. Este cadastro possibilita: 
1- Pesquisar os itens de roteiro por filtros diversos. ex. Palavra Chave 
2- Vincular uma palavra chave ao item de roteiro 
3- Definir o tipo de item de roteiro, tais como: simples, número, texto, booleano 
(Sim/Não), anexo, caixa de seleção (opção única), caixa de seleção (opção 
múltipla), medição de poluição sonora. 
4- Permite parametrizar: quantidade de caracteres, filtrar caracteres especiais para 
itens do tipo texto, consistir preenchimento de números com valores mínimo e 
máximo para itens do tipo número.  
5- Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar Item de Roteiro 

Cadastrar Território 
Atuação 

Funcionalidade que mantém o cadastro de territórios de atuação da SUFIS. 
 

Cadastrar  
Calendário 

Mantém o cadastro de calendário, feriados e eventos.  
 

Cadastrar 
Local de Guarda 

Cadastro de local de guarda de materiais apreendidos. 

Cadastrar 
Serviços 

Cadastro de serviços atendidos pela SUFIS. 

Cadastrar Matriz de 
Prioridade 

Cadastro da matriz de prioridade vinculada ao serviço de fiscalização. 
 

Cadastrar Parâmetros 
Sistema 

Possibilita registrar diversas parametrizações utilizadas pelo sistema, tais como: 
Retaguarda 

- Definir "Tipos de Estabelecimento" sem publicação  
Mobile 

- Definir tempo de sessão mobile 
- Definir status demanda/vistoria/auto para habilitar a sincronização automática do 
dispositivo mobile 
Além de outros que parâmetros que forem identificados em tempo de projeto. 

SIF MOBILE 

Funcionalidade Descrição 
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Login Acesso ao sistema por meio de integração com a solução de acesso da PBH. 

Realizar Vistoria 
Espontânea 

Registro das vistorias espontâneas realizadas em campo pelos fiscais.  
A partir desta interface o fiscal registra uma demanda de origem contemplando as 
informações do local da vistoria, fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou 
jurídicas), atividades fiscais executadas. Permite vincular documentos e imagens 
pertinentes a mesma. 
Permite selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado 
Possibilita adicionar novos dados de contato para os envolvidos/fiscalizados 
[Cidadão/Estabelecimento] 
Dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura de autos. 

Cadastrar Demanda 

Funcionalidade de cadastro manual de demanda utilizado nas vistorias 
espontâneas realizadas pelo fiscal em campo.  
A funcionalidade é composta por uma interface que relaciona as demandas a partir 
de filtros diversos.  
A funcionalidade provê os seguintes recursos: 
1- Vincular o Serviço de fiscalização relacionado a demanda 
2- Atribuir automaticamente o fiscal responsável pelo atendimento. 
3- Vincular os envolvidos que possuem relação com a demanda caso sejam 
conhecidos previamente.  
4- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização das demandas 

Pesquisar Serviço Pesquisa o serviço de fiscalização que pode ser associado a uma demanda 

Consultar MAPA 
 

Através desta funcionalidade, o fiscal poderá verificar as informações 
georreferenciadas em mapa no dispositivo móvel. 
 

Listar Agendas 

Lista as agendas de demandas designadas ao fiscal por filtros diversos, ex 
Período, Prioridade, Serviço, Índice Cadastral, etc. 
Por meio desta funcionalidade o Fiscal poderá: 
1- Visualizar as demandas designadas. 
2- Visualizar o histórico vinculado a demanda. 
3- Visualizar o detalhamento das demandas. 
4- Realizar Vistorias. 
5- Finalizar a Demanda 
6- Registrar Atividades Fiscais 

Realizar Vistoria 

Registro de vistorias realizadas em campo pelos fiscais.  
A partir desta interface o fiscal registra as informações do local da vistoria, 
fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), atividades fiscais 
executadas, além de vincular documentos e imagens pertinentes a mesma. 
Permite selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado 
Possibilita adicionar novos dados de contato para os envolvidos/fiscalizados 
[Cidadão/Estabelecimento] 
Dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura de autos. 

Consulta 
Envolvidos a Partir 
Do Logradouro 

Consulta os estabelecimentos e proprietários de imóvel associados ao logradouro 
informado.  
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Cadastrar Contatos 
Cidadão 
[E-mails, Telefones e 
Endereços] 

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de 
correspondência do cidadão. 
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um) 

Cadastrar Cidadão  
Possibilita cadastrar um cidadão com vistas a atender os cenários em que a 
solução estiver offline. 
 

Cadastrar Contatos 
Estabelecimento 
[E-mails, Telefones e 
Endereços] 

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de 
correspondência do estabelecimento. 
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um) 

Cadastrar 
Estabelecimento  

Possibilita cadastrar um estabelecimento com vistas a atender os cenários em que 
a solução estiver offline. 

Preencher 
Roteiro 

Funcionalidade que possibilita preencher os roteiros de vistoria. 
O sistema apresentará uma interface possibilitando selecionar quais seções do 
roteiro deverão ser preenchidas (para roteiros que possuírem seções) 
Os roteiros serão apresentados na ordem cadastral definida, respeitando a 
hierarquia e obrigatoriedade de itens definidos no cadastro de roteiro. 
A qualquer momento, o fiscal poderá interromper o preenchimento do roteiro, o que 
fará com que o primeiro item do próximo roteiro seja apresentado. 
Os roteiros serão finalizados automaticamente ao preencher o último item ou ao 
concluir o preenchimento, caso não existam itens obrigatórios pendentes a serem 
preenchidos. 
As respostas dos itens preenchidos serão reaproveitadas caso apareçam 
novamente em outro roteiro desta vistoria, dispensando novo preenchimento. 
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Calcular  
Poluição Sonora 

Funcionalidade de cálculo de poluição sonora 

Listar Autos Lavrados 

Funcionalidade de listagem/consulta de autos lavrados para a demanda 
selecionada por filtros diversos 
Esta funcionalidade possibilita também a consulta histórico de autos lavrados 
relacionados ao fiscalizados/envolvidos e também por logradouro. 

Lavrar Auto 
Notificação 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de notificação 

Lavrar Auto 
Infração 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de infração 
O Auto de Infração realiza o cálculo de penalidade utilizando os seguintes 
parâmetros: 
1- Avalia o item registrado no roteiro de vistoria para identificar a legislação 
infringida 
2- Avalia a quantidade de ocorrências no local 
3- Utiliza as fórmulas de cálculo vinculadas às infrações infringidas, por exemplo, 
um auto que dependa de um cálculo de área utilizará o item de roteiro que 
registrou a área em conjunto com a fórmula para calcular o valor. 
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Consulta Reincidência 
Auto 
 

Pesquisa de reincidência de infrações.  

Lavrar Auto 
Apreensão 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de apreensão 
Durante a lavratura deste auto é possível identificar o material apreendido, registar 
o lacre e informar o local de guarda do material. 

Pesquisar Local de 
Guarda 

Pesquisa os locais de guarda do material apreendido pela SUFIS 

Lavrar Auto 
Conformidade 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de 
conformidade 

Pesquisa Legislação 
Funcionalidade de pesquisa de legislação, associada ao auto de conformidade, por 
filtros diversos  

Lavrar Auto 
Embargo 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de embargo. 

Lavrar Auto 
Interdição 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de interdição. 

Lavrar Auto 
Fiscalização 

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de 
conformidade. 

 

 

                                   
 


