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Introdução

Para se administrar bem um município é necessário considerar
certos conceitos, que nem sempre são respeitados. Conviver civilizadamente depende de preceitos fundamentais, como organização
social e respeito pelo próximo, visando melhorar cada vez mais a
qualidade de vida das pessoas.
O sucesso de uma administração municipal depende de atitudes
organizadas e planejadas adequadamente. Para isso, é necessário que
se tenham instrumentos capazes de auxiliar na resposta a questionamentos importantes e dar suporte à tomada de decisão.
Em muitos países, a Gestão Territorial, associada a outras ações
de interesses sociais, tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população.
Entre os instrumentos de Planejamento e Gestão Territorial
apresenta-se o Cadastro Territorial Multifinalitário, que tem por
principal objetivo fornecer dados cadastrais que retratam a realidade do município, para subsidiar os diagnósticos necessários ao
processo de planejamento.
Uma das motivações para a produção desta obra foi a possibilidade de contribuir com a comunidade acadêmica, bem como
com profissionais que exercem suas atividades correlacionadas às
atividades de planejamento e gestão do território, apresentando
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considerações importantes sobre os aspectos técnicos envolvidos no
desenvolvimento e na implementação dos sistemas cadastrais.
Esta obra justifica-se pela apresentação de uma abordagem gradual das necessidades de intervenção territorial feitas pelo homem e
do modo como este se organiza para efetivá-las.
Primeiro, compreende-se a importância do território como base
para as atividades do homem. Daí se passa para a relevância de sua
correta gestão, incluindo os meios necessários para concretizá-la, e
depois para as formas de organização do Estado e o papel de extrema
relevância dos municípios como a entidade que mais próxima está do
território, comprovando-se a utilidade do princípio da subsidiariedade na organização dos serviços do Estado.
Esta abordagem é efetuada tendo como pano de fundo e foco
principal a contribuição das tecnologias de informação geográfica,
com particular destaque para os sistemas de produção e gestão dos
dados cadastrais.
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