o Plano Estratégico do Cadastro Multifinálitario desenvolvido pelo projeto breogan é um

(((

modelo de gestão do cadastro para gerir e produzir a informação
territorial da cidade como também promover um incremento de recursos financeiros.

projetobre gan

máxima colaboração
C

proporciona aos Municípios informação atualizada dos bens imóveis urbanos,

plataforma

gestã cadastral

plataf rma

knowh w

através de uma
flexível que permite através de uma única base
de dados atualizada de forma permanente, a gestão do cadastro de maneira eficaz,
automática e segura. Integra-se facilmente com os dados e sistemas existentes
destacando-se a capacidade de se adaptar às necessidades de cada prefeitura.

é um conjunto de melhorias tecnológicas, funcionais e metodológicas
desenvolvidas a partir da vasta experiência em projetos e trabalhos na gestão
cadastral e e-government.
é uma plataforma tecnológica_administrativa para a melhoria e otimização da gestão
global do cadastro em todos os âmbitos:

administrativo_
definição de competência e instrumentos de atuação na gestão cadastral.
social_

Segurança jurídica e justiça fiscal.

(((

professional_
a equipe multidisciplinar de Breogan proporcionará estabilidade profissional para o
desenvolvimento e difusão do conhecimento dos processos técnicos e de gestão.

equipe

_informações e dados
com base em
interesses municipais
urbanismo
medio ambiente
planejamento
infra-estrutura

captura massiva de informação
gestão de grandes volumes de dados

objetiv s

+

benefíci s

imprescindíveis para a elaboração,
manutenção e controle do cadastro.
localização exata georreferenciada das construções
referência cadastral única
superfície, usos , classe e categoria
representação gráfica
valor cadastral
proprietários

_gestão de toda
a informação
dados jurídicos
dados físicos
dados econômicos
Apoio valor cadastral

Banco de
Dados
Fiscal
Base
de Dados
CADASTRAL
única
Registro de
Imóveis

localização
transparência
segurança
referência cadastral

_um escritório virtual
que proporcionará
serviços aos cidadãos.

um modelo multifuncional, autofinanciável e sustentável.
os benefícios incluem aumento de receita, IPTU, redução de custos [economia]
e melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.

