
Divisas de Lote

Código da Entidade: Projeto Básico MUBDG: D4.1.1
Código Numérico da Entidade: 0001
Mnenmônico: LOT
Nome da Entidade: Divisas de Lote
Descrição: Lotes são parcelamentos das Divisas de Quadra, com divisas legais, destinados a edificações

em geral. Lotes remembrados são representados por um único elemento gráfico. Lotes
desmembrados são representados por dois ou mais elementos gráficos.

Informações Topológicas: Os lotes são representados por polígonos. 
 
Quando a face de um lote coincidir com partes da face de quadras, as coordenadas das partes
comuns devem ser exatamente as mesmas. 
 
Divisas de  lote estão totalmente contidas em uma Divisa de Quadra, totalmente contida em
uma Divisa de Bairro.

Responsável: SEPLANH

Informações Alfanuméricas

Coluna Descrição Observação

ID Identificação do lote

NM_LOT Nome/número do lote 

CI_LOT Inscrição Imobiliária. Parte referente à identificação do lote.

CI_QDR Inscrição Imobiliária. Parte referente à identificação da quadra.

IN_COND Nome do Condomínio conforme Cadastro Imobiliário.

NM_COND Nome do Condomínio conforme Cadastro Imobiliário.

ID_QDR Chave estrangeira (ID) de Divisas de Quadra Conter o centro em

ID_PRC Chave estrangeira (ID) de Praças 

ID_DIS Chave estrangeira (ID) de Divisas de Micro Região Conter o centro em

Informações Geométricas

Coluna Descrição Observação

X_COORD é a coordenada leste do centróide do polígono

Y_COORD  é a coordenada leste do centróide do polígono

AREA é a área do polígono.

PERIMETER é a soma da extensão dos lados do polígono.

SHAPE é o objeto do tipo geométrico, contém informações sobre a geométria do
objeto e as funções espaciais
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Obs.: Este centróide é o centro do retângulo que envolve o polígono. Caso o centro localize-se fora do polígono, ele é
deslocado para dentro do polígono na direção do eixo X, observando a menor distância.

Informações de Sistema

Coluna Descrição Observação

CREATE_DATE Data de criação do objeto Somente para colaborador da
prefeitura

LAST_EDITED_DATE Data da última edição do objeto Somente para colaborador da
prefeitura

OBJECTID Identificador o objeto no Banco de Dados Geográfico - BDG Somente para colaborador da
prefeitura

Domínios

Código Descrição Observação

0 Sem classificação

1 Condomínio Horizontal

2 Condomínio Vertical
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