
PROCEDIMENTOS PARA IMPORTAÇÃO DOS CEPs – MÓDULO Controle 

 
1) – Arquivos para importação dos CEPs. Globus\Sistemas\Controle\DNE 
 
Obs.: Estes arquivos serão excluídos da pasta a medida que eles forem importados. 

 

 
2) – No módulo de Controle, menu de Utilitários, opção de Atualização de CEP. 

 

 



 

3) – Iremos dividir em dois passos o processo de atualização dos CEPs. 
 No 1º Passo, atualizaremos os arquivos dos CEPs em tabelas auxiliares que 

iniciam com o prefixo DNE. Este procedimento terá que ser realizado para todas as Ufs 
e isto se faz necessário para termos integridade para 2º Passo do processo da 

atualização. O 2º Passo será habilitado somente quando todos os arquivos do 1º forem 
concluídos. 
 

 

 
As tabelas que armazenaremos a importação do 1º Passo 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
O processamento demora aproximadamente 40 min. podendo ser interrompido. 

Caso opte por interromper o processamento, o arquivo que estava sendo 
processado é preservado (não será apagado), para que seja possível dar 

sequência a partir do ponto que foi abortado a operação. 
 

 

4) 2º – Passo. Neste processo o sistema compara o cadastro de CEP, caso 
exista no globus, com o conteúdo importado e só efetivará a importação 

dos CEPs que não existem. Em situações de cadastros de CEP existentes 
no sistema que foram criados em UF errada, não teremos como 

desconsiderar gerando duplicidades. Importante: O processamento é 
pesado e antes de o sistema mostrar os Ceps à atualizar, chega a demorar 

certa de 15 minutos e o processamento de todos chega a demorar mais 
de 2 dias. O ideal é que o cliente faça a importação somente das Ufs que 

fazem parte de sua região de atuação. 



 
Importante: 

 
Caso após processar o 2º Passo o sistema não gere nenhum registro de CEP, 

encontramos três instruções que podem não ter sido rodado na base em 
atualizações anteriores. Rodando-as terá que importar. 

 
alter table CMA019 

  drop constraint FK_CMA019_CMA038_01; 
alter table EXA002 

  drop constraint FK_EXA013_EXA002_01; 

alter table EXA002 
  drop constraint FK_CMA036_EXA002_01; 

 
6) Benefícios de rodar o 1º Passo. 

Quando é realizado o 1º Passo, nas telas de cadastro de fornecedores e 
clientes, para os CEPs inexistentes, o sistema passará a consultar os CEPs 

das tabelas do DNE e confirmando a atualização o sistema fará 
automaticamente a gravação no cadastro de Ruas. Veja o exemplo: 

 
o CEP 04345-001 não está cadastrado. 

 



 

 



Tela de cadastro de fornecedores. Aceitamos a atualização do CEP. 

 

Mesmo antes de gravar o fornecedor, o CEP foi gravado no cadastro de 
Ruas. 

 

 


