
SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO 

MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E LOGRADOUROS COM O SISTEMA 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

O sistema de integração dos dados gráficos em ambiente de geoprocessamento 

com o sistema tributário do município é a ferramenta que permite a manutenção do 

cadastro imobiliário. 

A partir do armazenamento e associação dos mapas dos imóveis com suas 

características disponíveis no sistema tributário, tais atributos podem ser modificados e 

atualizados no sistema de geoprocessamento, devendo, para isso, possuir ferramentas 

para a entrada e edição de dados. 

a) Tela para Consulta e Modificação dos Dados do Cadastro Imobiliário 

integrados com o Sistema Tributário  

� O sistema dispõe de uma tela para a busca, visualização e edição dos atributos 

geométricos e descritivos dos imóveis; 

� A busca pode ser feita a partir da inscrição imobiliária ou outro código do 

imóvel, utilizado pelo município; 

� O formulário mostra todos os atributos disponíveis no BCI (Boletim Cadastral 

de Informações), referentes ao imóvel pesquisado; 

� O formulário permite a modificação das informações apresentadas; 

� O formulário permite a inclusão de novos imóveis; 

� O formulário permite a digitação das informações para novos imóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Tela de Edição dos dados do Cadastro Imobiliário no sistema UNESCGEO 

 

b) Rotina de Integração com o Sistema Tributário  

A integração do sistema de manutenção cadastral com o sistema tributário do 

município prever duas formas de integração:  

� Integração aberta (acesso direto no banco de dados tributário): O sistema 

possui um protocolo de integração com o sistema tributário, a partir de rotinas 

que enviam e recebem informações para a atualização de ambas bases de 

dados; 

� Integração fechada (Sem acesso ao banco de dados): O sistema possui rotinas 

de atualização de sua base de dados a partir do recebimento dos dados do 

sistema tributário. 

Figura 10. Exemplo de rotina criada para integração de dados com sistemas tributários 

municipais no sistema UNESCGEO 



 

c) Funções de Edição Gráfica  

A ferramenta de edição gráfica permite a inserção de feições de Edificações, Lotes 

e Logradouros, no formato vetorial (.shp), integradas com o sistema tributário do 

município de forma a permitir a atualização dos cadastros (gráfico e alfanumérico) no 

sistema. 

Figura 11. Tela de Edição Gráfica dos dados do Cadastro Imobiliário no sistema 

UNESCGEO 

 

 


