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Resumo
A presente pesquisa tem como meta fundamental a investigação da necessidade de elaboração de um Cadastro
Técnico Multifinalitário (CTM) em consonância com a elaboração de um Plano Diretor, com a qualidade adequada
para atender todas as funções inerentes. O CTM (Cadastro Técnico Multifinalitário) tem um amplo leque de atuação
para profissionais, desde medições ao nível do imóvel, rede viária, rede elétrica, mapeamento temático, fundiário,
uso do solo, geologia e muito mais. O Cadastro Técnico é uma ferramenta importantíssima para a tomada de
decisões, planejamentos estratégicos e gestão territorial, tanto urbana como rural. É importante levar em
consideração tanto a administração pública como o setor privado. O Cadastro para ser multifinalitário, tem que
atender o maior número de usuários possíveis, o que exige que se crie produtos e tecnologias que os tornem
acessíveis para qualquer profissional. A redução de custos das medições de campo até o uso da informática, para
gerar dados secundários vindos das medições de campo e as novas tecnologias que geram informações espaciais,
banco de dados gráficos e alfanuméricos. Nas demandas dos gestores municipais estão os processos de planejamento
e de ordenamento do uso do solo urbano, inclusive das cidades de pequeno porte, sendo importante elemento dos
investimentos públicos e da melhoria da qualidade de vida.
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THE TECHNICAL MULTIPURPOSE CADASTRE AS PUBLIC
MANAGEMENT TOOL AT AMAMBAI-MS
Abstract
This research has the ultimate goal of the research need to prepare a Technical Multipurpose cadaster (CTM) in line
with the preparation of a Master Plan, with appropriate quality to meet all the inherent functions. The CTM
(Technical Multipurpose cadastre) has a wide range of activities for professionals, from measurements to the
property level, roads, electricity, thematic mapping, land, land use, geology and more. The Technical Cadastre is an
important tool for decision-making, strategic planning and land management, both urban and rural. It is important to
consider both the government and the private sector. The register to be multipurpose, you have to meet the largest
possible number of users, which requires you to create products and technologies that make them accessible to any
professional. The reduction of field measurements of costs to the use of computers to generate secondary data
coming from field measurements and new technologies that generate spatial information, graphics and alphanumeric
database. The demands of municipal managers are the planning processes and planning of urban land use, including
the small towns, being important element of public investment and improving the quality of life.
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1 Introdução
As prefeituras precisam planejar e determinar suas ações. Para não executá-las sem prévio
estudo, onerando os cofres e prejudicando o desenvolvimento ordenado das cidades.
O Cadastro Técnico Municipal é um conjunto de arquivos que contém o registro de
dados de base imobiliária urbana, cujas finalidades mais imediatas se referem ao
planejamento físico e controle do uso do solo, à arrecadação municipal e à
implantação dos serviços urbanos (SILVA, 1979).

A situação dos municípios brasileiros induz a uma reflexão sobre as atribuições e potencialidades
de cada um deles, por um desenvolvimento mais integrado envolvendo o meio ambiente, o
progresso, a administração municipal e os direitos e deveres do cidadão.
Sendo assim, pode-se dizer que o quadro que se tem hoje é o de um aumento crescente da
complexidade do objeto a ser gerenciado municipalmente, onde se revela cada vez mais a
necessidade do aparelhamento das prefeituras, com modernas técnicas de organização e gestão,
para subsidiar a administração tributária (NICÁCIO, 2002).
As prefeituras deveriam ter um cadastro de imóveis mais completo das propriedades, rurais,
urbanas e de seus proprietários. Cadastro é o registro público em que se descreve a extensão,
qualidade e valor dos bens de raiz de certo território. O cadastro é também composto por uma
série de operações que tem por fim organizar este registro. Mas o que se tem são dados urbanos
precários e deficientes, inclusive para a função que foram criados, a fiscal. Além de cumprir com
a função fiscal ser uma ferramenta de controle e organização da ocupação urbana.
O principal objetivo atendido pelo cadastro é arrecadação de impostos. A importância do
cadastro como base de dados cartográficos é importante em aplicações que transcendem a função
fiscal. A ampliação dos métodos de planejamento urbano organizado, ampliação das redes de
estradas, rodovias, rede de esgoto, energia, o cadastro passou a ser base de dados para atender
novas demandas, desempenhando novas funções, denominado “cadastro multifuncional”ou
“cadastro multifinalitário”( ANTUNES, 2013).
De acordo com a função o cadastro pode ser classificado em :
a- fiscal: o aspecto fundamental é a identificação do proprietário de da propriedade. O
objetivo geral é o valor da propriedade e sua taxação.
b- jurídica: refere-se ao direito a propriedade e registro do imóvel ou da propriedade;
c- multifinalitária: refere-se às múltiplas aplicações, principalmente ao planejamento
urbano e regional. Serve de base à tomada de decisões.
O cadastro territorial municipal é constituído por uma base cartográfica amarrada as informações
sobre a propriedade.
O cadastro quando além das funções legal e fiscal ainda serve como base de dados ao
planejamento é denominado de multifinalitário (atualmente baseado em tecnologia de
geoprocessamento).
A principal característica do cadastro multifinalitário reside no fato de ser o mais completo
possível como cobertura espacial.
Este tipo de cadastro é a base do gerenciamento territorial denominado SIT- Sistema de
Informação Territorial (ANTUNES, 2013).
A presente pesquisa tem como meta fundamental a investigação da necessidade de elaboração de
um Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) em consonância com a elaboração de um Plano

Diretor, com a qualidade adequada para atender todas as funções inerentes. De acordo com Loch
(1998), somente com a execução do Cadastro Técnico Multifinalitário, será exequível um
planejamento integrado de uma região.
Contudo, existe carência em recursos humanos, em equipamentos adequados, e falta ainda, uma
Política Administrativa para que se realize por completa a implantação do CTM e seu
gerenciamento.
Os dados cadastrais descritivos e a base cartográfica interagem com fatores intrínsecos (ex: rede
lógica) e extrínsecos (ex: rede de referência cadastral), que se relacionam também com outros
fatores ou viabilidades: Técnicas, Administrativos, Físicos e Financeiros, Políticos e Jurídicos,
que podem dificultar o processo de implantação do CTM, se não estiverem em sincronia.
Acompanhando os serviços de levantamento cadastral de Amambai, e de alguns municípios
vizinhos, ficou clara a necessidade de pesquisar as dificuldades encontradas na implantação do
CTM, pois, ao acompanhar diretamente a implantação em outros municípios, surgiram
dificuldades semelhantes, mesmo sendo com necessidades e particularidades diferentes.
Portanto, esta pesquisa busca constituir fundamentos teóricos por meio de métodos científicos,
analisando e identificando as dificuldades encontradas na implantação do CTM, e formulando
alternativas ou soluções que auxiliem na implantação de um CTM nas demais prefeituras
brasileiras.
2. O Cadastro multifinalitário nas cidades
O Cadastro Técnico visa a identificação das divisas de um imóvel georreferenciado em escala
conveniente, garantindo assim a exata localização das divisas da propriedade, bem como a
vinculação dos dados técnicos ao registro imobiliário afim de proporcionar total embasamento
técnico à garantia do direito de propriedade.
No Registro de Imóveis são feitos a Matrícula, o Registro e a Averbação de atos referentes a
imóveis ou a direitos a eles relacionados.
Na designação genérica de REGISTRO estão abrangidas a transcrição e a inscrição de que tratam
a lei civil.
A matrícula é um ato cadastral, realizado pelo Registro de Imóveis, que visa à perfeita
identificação de um imóvel, caracterizando-o e confrontando-o, conferindo-lhe um número de
ordem pelo qual será identificado, sem criar, conferir ou modificar direitos.
As secretarias, gerências, departamento, setores das prefeituras que fazem o cadastro, encontramse desatualizadas e não tem o conhecimento total do território, prejudicando assim os setores de
planejamento que são responsáveis pelas diretrizes e estratégias de ação que auxiliam na tomada
de importantes decisões que podem influenciar na qualidade de vida da população.
A multidisciplinaridade do Cadastro, está mudando os deteriorados e arcaicos Cadastros
Imobiliários. O Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) armazena, disponibiliza, auxilia na
análise dos dados econômicos, geométricos, jurídicos, sociais e ambientais, os censos e
levantamentos auxiliam a planejar, manter e redimensionar um espaço melhorando a gestão
pública. A informatização com o uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é muito
eficazes para o Cadastro facilitando ainda mais o planejamento municipal, por ter informações
descritivas e geográficas, integradas, servindo para a tomada de decisões quanto ao zoneamento,
transporte, saúde, ações sociais, tributação, etc.
O imóvel representado na Figura 1.1 é integrado por sete parcelas, cada uma com regime jurídico
específico, diferente do resto do imóvel, a saber:

• a parcela 1 é uma das partes remanescentes da desapropriação da nova rua, que depois
desse ato perde a continuidade com o resto do imóvel, o que requer matrícula própria no registro
de imóveis;
• a parcela 2 corresponde a faixa de domínio público desapropriada para a construção da
estrada;
• o objeto do contrato de usufruto é especificado pela criação da parcela 3; a parcela 4 é a
residência do proprietário do imóvel;
• sobre a parcela 5 são registradas as restrições de uso e ocupação para alguma forma de
preservação ambiental;.
• a parcela 6, como servidão, continua pertencendo ao proprietário original, com a
restrição registrada do uso público para acesso às praias, aprovado pela câmara municipal;
• a parcela 7, que é terreno de marinha e, portanto, propriedade da União, sobre a qual o
dono do imóvel tem uma concessão de uso, concedida pela Secretaria de Patrimônio da União –
SPU.

Figura 1 – Diferentes parcelas que compõem um imóvel
Fonte: Philips, J.: Conceito de imóvel e parcela no cadastro georreferenciado, Boletim do IRIB em Revista,
Nº 325/2006, p. 104.

As repartições públicas definem o imóvel de acordo com os objetivos e os interesses de cada
instituição. Ora é definido sob o aspecto legal, ora sob o aspecto econômico ou fiscal. Dividido
em parcelas, o imóvel pode ser modelado sob o aspecto de cada uma das definições. No caso da
propriedade do exemplo, geram-se dois imóveis legais, com duas matrículas no registro de
imóveis: o primeiro é a parcela 1 e o segundo é formado por quatro parcelas (3+4+5+6), que são
individualmente especializadas (georreferenciadas), registradas na matricula como um único
imóvel.
A prefeitura, para fins tributários, modela seu imóvel pelas parcelas 1+3+4+7, sem as parcelas 2,
5 e 6, por não gerarem impostos territoriais, ao passo que a SPU registra apenas a parcela 7. A
parcela deve ser entendida como subentidade do imóvel, para separar áreas com diferentes

regimes jurídicos. Ela nunca engloba mais do que um imóvel. No CTM, as parcelas devem ser
contíguas e contínuas.
Antes de serem georreferenciadas por coordenadas, as parcelas A e B eram levantadas
individualmente, normalmente por técnicos diferentes, com métodos e equipamentos diferentes
e, muitas vezes, em épocas diferentes. Também era comum que o profissional levantasse os
limites visíveis por feições ou que o proprietário os indicasse no terreno, sem considerar os
limites dos terrenos vizinhos. O resultado mais frequente era a demarcação de um limite entre as
parcelas com duas linhas distintas: a linha onde termina o domínio do proprietário A não era a
mesma do início do domínio do proprietário B. Há, portanto, duas definições da geometria do
limite entre as parcelas A e B. Neste caso, A e B não são imóveis contíguos (Figura 2).
A contiguidade de parcelas se consegue com a identificação e o levantamento único do limite
entre ambas e a demarcação do limite pela sequência de vértices comuns.
As coordenadas referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro garantem que os pontos
metodicamente levantados possam ser realocados a qualquer momento (Figura 1.3).

Figura 2 – Imóveis não-contínuos e Imóveis contínuos

Um imóvel, para que seja contínuo, não pode ser interrompido por outra área dominial,
tal como uma via pública ou uma ferrovia. A sequência de linhas de limite de uma parcela deve
formar um polígono fechado, ou seja, ao partir de algum vértice e seguindo o limite ponto por
ponto, deve-se terminar a sequência no mesmo vértice de partida. Na Figura 1.4, pode-se
visualizar que os imóveis A e B, ao serem interrompidos por uma estrada, estão compostos de
duas parcelas cada um, as quais serão registradas com matrícula própria no Registro de Imóveis.
Eventualmente, para fins tributários, pode-se formar imóveis como unidades econômicas. No
exemplo da Figura abaixo, utilizam-se as parcelas 1 e 2 para modelar o imóvel A e as parcelas 3
e 4 para o imóvel B.

Figura 3 – Parcelas 1, 2, 3 e 4: contínuas.

Problemas do cadastro urbano brasileiro:
•Base cartográfica (plantas cadastrais) desatualizadas;
•Base cartográfica sem georreferência;
•Falta de recursos humanos nas prefeituras (cartógrafo, geógrafo, arquiteto) que possam
gerenciar as informações;
•Imprecisão da posição física dos imóveis ou incerteza das linhas que os configuram;
•Falta de integração entre o registro e o cadastro físico;
•Falta de investimento para o levantamento cadastral e atualização cadastral.
Os softwares cujos códigos fonte são distribuídos gratuitamente e possuem código aberto.
Por não ter custo envolvido na implantação oferece as vantagens de não haver custos financeiros
pela compra e a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos que podem ser incorporados
pelos mesmos. De posse dessas informações, pode-se questionar quais as dificuldades
encontradas para a implantação de um cadastro técnico multifinalitário nas prefeituras
municipais e qual o benefício que sua implantação traria para a gestão pública especificamente
na arrecadação? É desejável, portanto, que ocorra uma interligação entre os sistemas cadastral,
registral e tributário sobre o uso do solo. Essa interligação é apontada como uma das principais
necessidades para uma gestão territorial eficiente, sendo objeto de intensas pesquisas
(CARNEIRO, 2000), uma vez que não existe um modelo único que possa ser aplicado a todas as
realidades. A integração das informações cadastrais e registrais ocorre de várias maneiras; no
entanto, poucos são os países que resolveram essa questão, apesar de muitos deles terem
desenvolvido modelos de integração como forma de aperfeiçoar seus sistemas de organização
territorial. Para delimitação dos questionamentos acima elencados a proposta da pesquisa é
compreender que para se começar um cadastro técnico multifinálitário é preciso uma base
cartográfica precisa e é nesse contexto que iremos estruturar a pesquisa onde se insere a
relevância do tema na gestão pública municipal.

3 Materiais e metodologia
O presente estudo é resultante de pesquisa bibliográfica no ramo das ciências na área de gestão
pública municipal, tendo em vista uma revisão bibliográfica em torno do tema. As informações
foram levantadas através de pesquisas além de verificar documentos elaborados como
informativos, publicações etc. A fim de se obter um melhor esclarecimento e fornecer subsídios
para uma perfeita harmonia entre o tema proposto e a hipótese proposta este estudo foi embasado
pela Lei 10257 conhecida como Estatuto das Cidades.
A metodologia de pesquisa foi de caráter exploratório e qualitativo. Foi qualitativo porque o
objetivo maior está na compreensão dos fatos e não na sua mensuração de cunho bibliográfico e
teórico exploratória, esta pesquisa visa entender, em diferentes escalas de apreensão, as relações
entre o ser humano e o meio e a relação de importância da qualificação dos Planos Diretores.
Trata-se de um estudo teórico, de natureza reflexiva, que consiste na ordenação de ideias sobre o
tema – CTM - como ferramenta à elaboração e o cumprimento da gestão pública Municipal
Enquanto pesquisa bibliográfica, procura explicitar o problema a partir de referências teóricas
publicadas em livros, artigos (fontes primárias e secundárias), mapas, fotos, manuscritos
exigindo do pesquisador uma atitude/análise crítica destes, buscando delinear com clareza o
referencial teórico na elaboração do trabalho. Tem como finalidade colocar o pesquisador em
contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre o tema em questão, com o objetivo de

permitir à pesquisadora “o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulações de suas
informações” (TRUJILLO, 1974).
A premissa básica da metodologia adotada é adequar a disponibilização das informações do
sistema cadastral urbano de uma cidade de pequeno porte e suas atualizações, através de um SIG
- Sistema de Informações Geográficas (SIG), proporcionando melhores condições de uso por
parte da administração municipal.
4 Resultados e discussão
A gestão municipal trabalha com uma gama considerável de dados e informações, sejam eles
gráficos ou alfanuméricos. Neste cenário, novos dados e/ou informações ainda podem estar
disponíveis na forma de tabelas, mapas temáticos ou ainda vídeos, figuras, entre outros, os quais
são produzidos a cada instante.
O cadastro fiscal é de competência dos municípios, sendo de abrangência local. Mas não existe
um órgão público e oficial com responsabilidade legal sobre as medições cadastrais urbanas. Até
o momento, não existe um cadastro público, unificado e padronizado, multifuncional e moderno,
com todos os dados técnicos, legais e gráficos para as propriedades imobiliárias, relacionados a
terrenos e edificações, (HASENACK, 20). As principais funções do cadastro técnico
multifinalitário são função fiscal: identificação dos bens imobiliários e de seus proprietários,
com atualização e manutenção das informações básicas para a finalidade de impostos; função
jurídica: localização dos limites, registro e manutenção das informações que definem os direitos
de propriedades e suas limitações; e função de base: os produtos de levantamentos cartográficos
resultantes das operações para o cadastro fiscal e jurídico são de grande utilidade prática para o
planejamento e execução de diferentes projetos, ou seja, eles formam a base para um futuro
sistema de informações.
De posse desta informação nasce a razão da escolha do tema que se prende ao fato de não existir
uma lei específica no Brasil sobre o registro de imóveis georreferenciados e nasce a discussão
em tornar precípua a implantação tecnológica do CTM nas prefeituras municipais sendo de
primordial importância sua utilização na gestão com fins tributários legais e administrativos. O
cadastro urbano se recente da falta de leis que direcionam e impõem linhas de ação mínima para
a implantação e atualização de projetos cadastrais.
Nas prefeituras brasileiras, normalmente se encontram os seguintes problemas:


informações;



Falta de hardware e software para a gestão da informação;
Falta de integração entre as equipes de gestão e de coleta de
Falta de equipes de Cartografia, Cadastro e geoprocessamento;
Entraves burocráticos;

Percebe-se essa importância no que concerne a deficiência encontrada nas prefeituras com menos
recursos e a possibilidade de criar uma base cartográfica eficiente, pois, sem ela não se pode falar
em CTM com efetividade. A pesquisa tem por finalidade precípua oferecer subsídios para um
melhor esclarecimento para os profissionais na área administrativa e afins como também uma
contribuição no que concerne à sociedade e na gestão pública municipal de Amambai MS.
4.1 O Município de Amambai – MS
O Município de Amambai está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, á sudoeste de
Mato Grosso do Sul (Microrregião de Dourados) e próximo da fronteira com o Paraguai. Possui

latitude de 23º06’15” Sul e longitude de 55°13’33” Oeste. Localiza-se a 1.517 km de Brasília,
382 Km de Campo Grande, capital do Estado, sendo asfaltados os acessos de Ponta Porã a
Amambai (90 km), de Mundo Novo a Amambai (168 km) e de Caarapó a Amambai (85 km). O
município de Amambai está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, á sudoeste de
Mato Grosso do Sul (Microrregião de Dourados) e próximo da fronteira com o Paraguai. Possui
latitude de 23º06’15” Sul e longitude de 55°13’33” Oeste. Localiza-se a 1.517 km de Brasília,
382 Km de Campo Grande, capital do Estado, sendo asfaltados os acessos de Ponta Porã a
Amambai (90 km), de Mundo Novo a Amambai (168 km) e de Caarapó a Amambai (85 km).
População: 35.523 habitantes (Estimativa IBGE 2012)
Área da unidade territorial (Km²): 4.202,335
Densidade Demográfica (hab/Km²): 8,26
Ocupa uma superfície de 4 202,298 km².
Atualmente, o PAC posto de atendimento ao contribuinte é o setor que realiza os serviços
tributários vinculados a secretaria de finanças da prefeitura municipal de Amambai.
Em entrevista com funcionários do setor, foi constatado como se realiza a cobrança dos impostos
imobiliários. De acordo com a lei MUNICIPAL Nº 2.197/2009 “aprova a planta genérica de
valores do município de Amambai - MS, fixa valores do m² de terrenos e das construções e para
os imóveis rurais e, assim, o cálculo do valor venal das edificações, se dará pela multiplicação
da área construída (m²) pelo valor unitário do metro quadrado correspondente ao tipo de
construção (Área construída X valor do m²) , conforme sua classificação / categoria,
considerados os seguintes valores, expressos em Unidade Fiscal (UFA’s):

CONSTRUÇÃO

VALOR EM UFA’s

MODESTO

1,0

POPULAR

2,3

MÉDIO

8,0

FINO

12,0

LUXO

17,0

Tabela 1 – Unidade fiscal Fonte: lei Municipal Nº 2.197/2009

Art.6º Para o cálculo da fração ideal de terreno, será usada a fórmula abaixo, cujo resultado
corresponderá ao percentual de fração ideal a ser atribuída à unidade considerada:
Fração ideal =

área de terreno x área da unidade
área total da edificação

Figura - 6 Mapa da planta de valores do município de Amambai MS.
Fonte: Prefeitura Municipal de Amambai MS

Na implantação do cadastro técnico multifinálitário, utilizando ferramentas de bancos de dados
será possível a atualização da planta de valores e consequentemente a cobrança justa de tributos.
Como atualmente, não se conhece essa tecnologia na administração, faz –se necessário e de
primordial importância sua utilização para a efetividade da gestão pública municipal, pois como
mostra a figura 7 um imóvel em situação (hipotética), em situação irregular, pois a área real
construída difere da cadastrada na prefeitura (muito comuns em áreas de lazer com edículas).

Figura -7 Exemplo de parcela vista aérea do município de Amambai MS
Fonte: Google Earth vista aérea do município de Amambai MS

5 Considerações finais
É muito difícil para um Município tomar decisão sem que conheça plenamente o Território. A
importância e a relevância de um cadastro atualizado, permite a cobrança de impostos de 100%
dos imóveis, permitindo a cobrança de impostos em valores coerentes do valor da propriedade e
implementa instrumentos eficientes na estruturação de gestão do território. Em analogia ao
sistema atualmente utilizado no município, os resultados obtidos pelo CTM, podem ser

gerenciados a partir de softwares livres e colaboram nas decisões de uma prefeitura, para o
desenvolvimento sustentável do município. Para aproveitar a capacidade tributária do município,
é fundamental a elaboração de um diagnóstico qualitativo e quantitativo para subsidiar a
implementação de alterações na política tributária vigente.
Uma vez diagnosticado e analisado à luz de princípios econômicos de política tributária como o
da equidade e o da produtividade, o problema pode ser solucionado ou amenizado com
determinadas medidas, tais como: recadastramento mobiliário e imobiliário, elaboração e
atualização da Planta Genérica de Valores, maior empenho na fiscalização, cobrança da dívida
ativa e alterações no Código Tributário Municipal.
As carências do Poder Público Municipal, especialmente às relacionadas às dificuldades na
gestão do território, capacitação do seu efetivo envolvidos na construção e implantação de um
CTM. O Cadastro Técnico Multifinalitário, somado a novas tecnológicas será uma ferramenta
imprescindível para os municípios como um eficiente instrumento de gestão Territorial e trata-se
de um trabalho integrado entre os órgãos públicos municipais, privados e a sociedade
organizada. Portanto, é importante integrar toda esta experiência humana, técnica e científica por
meio de cadastros multifinalitários que construam a realidade local. Quanto aos
benefícios obtidos com a implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário vão muito além, dos
citados nesta pesquisa. Porém o maior beneficiário é a população, possibilitando aos
administradores municipais um melhor planejamento quanto a aplicação dos recursos.
Outro desafio a ser enfrentado quando do início da construção do CTM nesses municípios é a
integração entre os diversos setores que possuem algum tipo de informação sobre o território
municipal (concessionárias de energia elétrica, de abastecimento de água entre outras) e podem
se beneficiar do CTM e, podem também contribuir para a sua atualização. O que se vê é um
trabalho isolado desses setores e mesmo entre as secretarias que compõem a administração
municipal. O CTM pode se tornar um poderoso instrumento no que diz respeito à gestão,
planejamento e ordenação dos territórios municipais. As informações coletadas para a confecção
do CTM auxiliam diversos setores e secretarias. Contribui para o aumento das receitas
municipais e possibilita uma tributação mais justa. Além dessas contribuições no que tange ao
aumento da arrecadação de tributos, o CTM fornece aos administradores municipais informações
acerca do território por eles administrados, sobre a realidade social e ambiental dos mesmos.
Mas, como vimos também, não basta apenas ter essas informações sistematizadas, é preciso
empenho político dos administradores municipais. As vantagens de um CTM, decorrente de
diretrizes nacionais, podem ser constatadas claramente em relação aos resultados encontrados
atualmente no município:
Problemas atuais

Vantagens

Defasagem na contribuição;

Aumento na arrecadação municipal e na justiça
fiscal;

Falta de informações de concessionárias de
serviços;

Unificação de dados cadastrais por meio da
aproximação das entidades competentes,
convênios e consórcios entre os municípios, os
Registros Imobiliários, etc., nos termos de
legislação municipal, o que resultará em
segurança jurídica para toda a população local;

Metragem das edificações em relação a
contribuição desatualizado

Planejamento e eficiência da gestão municipal
(social e ambiental);

Planta de valores e planta de valores
desatualizada

Conhecimento da realidade urbana, de expansão
urbana e rural dos municípios, cidade real;

Conflitos e desencontros na carta cadastral

Planejamento físico municipal com a existência
de uma base cartográfica única (infra-estrutura urbana, sistema viário,
seleção de áreas para fins ambientais, de regularização fundiária urbana, etc.);

Falta informação à população

Orientação de atualização periódica, a ser
definida em legislação municipal,
garantindo a autonomia municipal;

Serviços relativos à Educação, saúde,
fiscalização e tributação

Aumento da transparência e eficiência da
administração municipal, através
da disposição de dados corretos e atualizados à
população, priorizando o seu
atendimento.
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