
Instituições Parceiras na Pesquisa

Identificação
do município
pesquisado

Os dados solicitados a seguir visam identificar um responsável técnico que 
possa ser contatado para esclarecimentos adicionais e fornecimento de 
dados

1.

2.

3.

4.

Pesquisa sobre Limites Municipais
O objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento junto aos municípios goianos de 
eventuais problemas relativos aos limites municipais. Também faz parte do objetivo saber 
da existência e disponibilidade de dados locais – digitais ou não – que possam auxiliar na 
definição correta dos limites. Estes dados podem ser mapas dos limites municipais, 
polígonos delimitadores de Unidades de Conservação, escrituras e números de registro no 
CAR de propriedades situadas próximas aos limites e que possam ter sido associadas 
erroneamente a outros municípios. 
A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) tem como parceiros nesta pesquisa 
o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), a Federação 
Goiana de Municípios (FGM), a Associação Goiana dos Municípios (AGM) e a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

*Obrigatório

Nome do Município *

Nome do Responsável Técnico *

Cargo do Responsável Técnico

Telefone do Responsável Técnico *



5.

Traçado
dos limites
municipais

As questões seguintes visam identificar se a administração municipal identificou 
alguma inconsistência no traçado dos limites do município. Para visualizar o limite 
do município e respectiva lei de criação, consulte os procedimentos descritos nos 
Anexos II e III do Ofício Circular encaminhado a essa administração.

6.

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

7.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Pela própria administração municipal

Por algum proprietário rural

Por informação de algum município vizinho

E-mail do Responsável Técnico *

Há alguma inconsistência já identificada no traçado dos limites do município?
Caso não tenha sido identificada nenhuma inconsistência, favor ignorar o
restante das perguntas desta seção

Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido SIM, marcar as opções que
melhor definam como o problema foi identificado



8.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Identificado mas ainda não foi discutido com os municípios vizinhos

Já foi discutido com os municípios vizinhos e HOUVE concordância em como ele deve
ser resolvido

Já foi discutido com os municípios vizinhos e NÃO HOUVE concordância em como ele
deve ser resolvido

A alteração necessária reflete apenas uma adequação ao texto do memorial descritivo

Para corrigir os limites será necessário alterar o memorial descritivo

A alteração nos limites ocasionará PERDA de área para o município

A alteração nos limites ocasionará GANHO de área para o município

Disponibilidade
de dados
sobre limites

As perguntas a seguir visam determinar se a administração municipal possui 
informações textuais ou gráficas, digitais ou analógicas, que possam 
subsidiar a correta definição dos limites.

9.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Limites municipais em formato digital

Limites municipais em formato analógico (em papel)

Cartas topográficas em formato digital

Cartas topográficas em formato analógico

Aerofotos ou ortofotos

Número de registro no CAR das propriedades situadas nas proximidades dos limites

Unidades de
Conservação

O IMB tem interesse em saber da existência de Unidades de Conservação nos 
municípios goianos para compor a base de dados do Sistema Estadual de 
Geoinformação - SIEG. Caso haja uma ou mais Unidades de Conservação no 
município com seus limites definidos e que possam ser compartilhados com o 
IMB, responder à próxima questão. 

Marcar as opções que melhor definem como está a situação atual do problema

Marcar os dados que a administração local possui e que poderiam
eventualmente ser repassados ao IMB *



10.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

UPI - Unidade de Proteção Integral

UUS - Unidade de Uso Sustentável

Envio de
arquivos para o
IMB

Caso queira enviar algum arquivo para o IMB referente aos dados listados 
no item anterior, utilize a opção seguinte.

11.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Assinale o tipo de Unidade de Conservação existente no município, conforme
classificação estabelecida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza - SNUC

Usar, preferencialmente, os formatos SHP, DWG, KMZ, PNG, JPG,PDF

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

