
CADASTRO E A GESTÃO DAS CIDADES



descriçãodarealidadefísica

ferramentapara  o uso eocupaçãodo solo

necessidadetambémdeconhecerdequemé cadaporçãodoterritório

assegurartransações imobiliárias

informaçõespara lançamentos de impostos territoriais
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gestãode grandesvolumesdeinformaçõesde diferentes 

organismos,instituições,redessociais…

identificarasnecessidadesemelhorarosserviçose acomunicaçãocomoscidadãos

oferecernovas formas de auto-serviçopara facilitar  oacessoereduziro tempo dedicado 

peloscidadãospara resolver problemas, 

proporcionandoumamaioreficiênciaetransparêncianosprocessosdegoverno.
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VISÃO DE PROCESSOS
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PROCESSOS DE NEGÓCIO
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GESTÃO

CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

GEOPORTAL

CRM

BPM GED/ECM

BUSINESS

INTELIGENCE

INTEROPERABILIDADE



FederaçãoInternacional de Agrimensores (FIG)

Programa deNaçõesUnidas UN-HABITAT

FIG,Cadastro2014 “Umavisãoparaumsistemacadastralde futuro” (Kaufmann&Steudler, 

1998)

TC211 - ISO

LandAdministrationDomainModel

ISO 19152



Objetivos

baseextensívelparaodesenvolvimentoemelhoriados  sistemas 

deadministração,baseadasemDrivenArchitecture

comunicaçãodas partesenvolvidas, tanto dentro deumpaís e entre diferentes países

asemânticadocadastrocompartilhadaentreregiõesou países

modelodeveser omaissimplespossível

atender os aspectosgeoespaciaisdo modelo 211 ISO/TC.

 

LandAdministrationDomainModel

ISO 19152
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Objetosrelacionais

Unidade Territorial

Noparcelada:

•Gleba

Parcelada:

•Lote

•Sistema Viário

•Institucional

•Plaza

Unidade Territorial

Noparcelada:

•Gleba

Parcelada:

•Lote

•Sistema Viário

•Institucional

•Plaza

Personas:

•Físicas

•Jurídicas

Personas:

•Físicas

•Jurídicas

Função:

•Propietário

•Compromisário

•Comprador

•Usuário

•Administrador

•Outras

Função:

•Propietário

•Compromisário

•Comprador

•Usuário

•Administrador

•Outras

Cartografia
Cartografia





19Países

69 Membros



ireti

COMITÊ DIRETIVO

Presidência

HUGO GATICA

Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial. Neuquén (Argentina)

Vice Presidência

SILVIA  AMADO

DirecciónNacional de Catastro (Uruguay)

Vocal América do Sul

JUAN RODRIGO HIGUERA

DireccióndeSistemasde Información y Catastro. Departamento de Antioquia.Colombia

Vocal América Central

 AIDA CASANOVA ROSADO 

Institutode Información Estadística Geográfica y Catastral del estado de Campeche (Mexico)  

Vocal Europa

AMALIA VELASCO

DirecciónGeneral del Catastro (España)



OBSERVADORES



OBJETIVOS

1. Disseminar as tendências e a evolução futura dos cadastros

2. Colocar em manifesto a influência queexercemos sistemas cadastrais nasociedade

3. Incrementar a colaboração entre o    setor público e o setor privado mediante a promoção e uso da 

informaçãoterritorial

4. Defender a evolução para e-cadastro e o uso das novas tecnologias

5. Impulsionar a cooperação entre as instituições na construção de uma futura infraestrutura regional de 

dados espaciais

6. Contar como uma instituição que exerça funções como assessoria de práticas cadastrais para os países 

Ibero Americanos

7. Potenciar as relações entre o Cadastro e Registro sobre a propriedade, para fortalecer a 

seguridade jurídica imobiliária



“Reconhece como objetivo a influência do Comitê Permanente Sobre Cadastro na Ibero 

América  para os importantes avanços alcançados pelos membros para atingir seus 

objetivos, especialmente nos projetos de integração de dados com outros organismos, 

assim como no desenvolvimento tecnológico para a modernização dos processos 

cadastrais.”

DECLARAÇÃO DE CÓRDOBA

VI REUNIÃO

III ASSEMBLÉIA

COMITÊ PERMANENTE SOBRE O CADASTRO NA IBEROAMÉRICA

MAIO 2013



PROJETO BID

Secretaria deFinanzasde DF deCiudadedoMexico

COFOPRI, Peru

ANATIPanamaServicioNacional deCatastro

Paraguay

MunicipiodeCampinas, Brasil

DireciónNacionalCatastro,Uruguai

1. Melhorara adaptação da metodologia e procedimentos de valoração de novos modelos de desenvolvimentourbano.

2. Facilitara integração das novas tecnologias nas instituições cadastrais, aumentando o conhecimento de novas ferramentas e 

normas que afetam a atividade cadastral.

3. Melhorara posição das instituições cadastrais como referência de políticas de dados abertos em seus respectivos países.

4. Desenhar uma estratégia que garantaque os sistemasumarede de sustentabilidade e instituições cadastrais existentes, como 

uma referência para os desafios que enfrentam individualmente e ser visto como uma organização supranacional de cadastros 

da América Latina.





OBRIGADA !!!

DANIELLA FARIAS SCARASSATTI

daniella@sigmanet.com.br

http://www.ceddetredes.org/multiplesubnet.php

http://www.catastrolatino.org/

mailto:daniella@sigmanet.com.br
http://www.ceddetredes.org/multiplesubnet.php
http://www.ceddetredes.org/multiplesubnet.php
http://www.catastrolatino.org/
http://www.catastrolatino.org/
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