
PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

1  - As definições  e  esclarecimentos  de  itens  ou  expressões  em  alguns  quesitos  constam do próprio questionário. Esclarecimentos 
adicionais podem  ser obtidos com o Técnico do IBGE responsável pela coleta das informações. 

2  - O questionário deve ser preenchido com caneta esferográfica azul ou preta, em letra de forma, maiúscula e legível.

3  - Somente utilize abreviaturas  nos casos em que os campos disponíveis nos quesitos não sejam suficientes para o preenchimento por 
extenso.

4 -- Os campos numéricos devem ser  preenchidos da seguinte maneira:
- Da direita  para a esquerda.

Exemplo: 

- Com 0 (zero) quando a quantidade informada  no quesito for nula.
Exemplo:

5  - Em alguns quesitos, existem instruções que determinam  uma  seqüência e se apresentam na forma de comandos ou setas, que indicam, 
de acordo com o item assinalado, o próximo quesito a ser  preenchido.

6  - As observações  devem ser registradas na última página do questionário.

7  -Todas as informações devem referir-se ao ano de 2013, exceto aquelas com datas referidas no próprio quesito.

1 - UF: 2 - Município: 3 - Nome do município:

-

BLOCO  02 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

BLOCO  01

1 - Nome do responsável pela coleta:

2 - SIAPE:

4 - Data de início da coleta: 5 - Data do término da coleta:

PESQUISA DE 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 
MUNICIPAIS - 2013

RESPONSÁVEL PELA COLETA

/ / / /

3 - Telefone do responsável pela coleta:

-

BLOCO  03

/ /1 - CNPJ da prefeitura: 2 - Telefone da prefeitura:

3 - Logradouro:

9 - E-mail/endereço eletrônico da prefeitura:

4 - Número: 5 - Complemento: 7 - CEP:6 - Bairro:

-

8 - A prefeitura tem e-mail/endereço eletrônico? 1 Sim 2 Não (passe para o quesito 10)

(Continua)INFORMAÇÕES DA PREFEITURA E DO ATUAL PREFEITO

10 - Nome do prefeito:

-

8  2

0



BLOCO  03
(Conclusão)

14 - Escolaridade do prefeito(a):

1

4

2

5

3

6 7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto Ensino fundamental (1º Grau) completo Ensino médio (2º Grau) incompleto

Ensino superior incompleto Pós-graduaçãoEnsino superior completoEnsino médio (2º Grau) completo

11 - PP

10 - PRB

19 - PTN

28 - PRTB

27 - PSDC

36 - PTC

20 - PSC

29 - PCO

40 - PSB

21 - PCB

22 - PR 31 - PHS

43 - PV

51 - PEN

50 - PSOL23 - PPS 33 - PMN

44 - PRP

54 - PPL

25 - DEM

45 - PSDB

88 - Sem partido 89 - Outra situação

12 - PDT

13 - PT

14 - PTB

15 - PMDB

16 - PSTU

17 - PSL

15 - Partido pelo qual o prefeito(a) foi eleito(a):

1 2Sim  Não 

11 - O prefeito atual estava em exercício do mandato de prefeito (a) neste mu-
       nicípio em 2012?

1 2Masculino  Feminino

12 - Sexo do prefeito(a): 13 - Idade:

anos

Assinatura do responsável 
pela informação:

24 - E-mail/endereço eletrônico do responsável pela informação:

23 - Cargo do responsável pela informação:

25 - Telefone do 
        responsável 
        pela informação:

22 - Nome do responsável pela informação:

-

AGENDA DE COMPROMISSOS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

16 - O gestor municipal tem conhecimento da Agenda de Compromissos dos Objetivos do Milênio? 1 2Sim Não (passe para o quesito 21)

17 - O gestor aderiu à Agenda de Compromissos?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 21)

18 - Existe alocação de pessoas e recursos para as ações previstas?

1 2 3Sim, apenas pessoas Sim, apenas recursos Sim, pessoas e recursos

19 - Existe a participação social (participação de conselhos, comitês e etc.) para o monitoramento das ações previstas na agenda?

21 - Existe outra forma de monitoramento e avaliação relacionada aos Objetivos do Milênio?

A Agenda de Compromissos dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO - Governo Federal e Municípios 2013-2016 
representa um pacto entre o Governo Federal e os gestores municipais para a execução de um conjunto de ações com vis-
tas a melhorar as condições de vida da população, de acordo com os oito OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
(ODM): 1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - Educação básica de qualidade para todos; 3 - Igualdade entre os sexos e a valoriza-
ção da mulher; 4 - Reduzir a mortalidade infantil; 5 - Melhorar a saúde das gestantes; 6 - Combater a AIDS, a malária e outras doen-
ças; 7 - Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 8 - Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

17.1 - Qual(ais) o(s) objetivo(s)? (admite múltipla marcação)

17.1.1 17.1.2Acabar com a fome e a miséria Educação básica de qualidade para todos

17.1.3 17.1.4Igualdade entre os sexos e a valorização da mulher Reduzir a mortalidade infantil

17.1.5 17.1.6Melhorar a saúde das gestantes Combater a AIDS, a malária e outras doenças

17.1.7 17.1.8Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento

4 Não

1 Sim 2 Não

20 - Existe plano de ação para atingir a(s) meta(s) assumida(s) na Agenda? 1 Sim 2 Não

1 Sim 2 Não

65 - PC do B

55 - PSD

70 - PT do B

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA E DO ATUAL PREFEITO



BLOCO  04 RECURSOS HUMANOS (Conclusão)

1 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na administração direta por vínculo empregatício:

Celetistas SomenteEstatutários

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

TotalEstagiários Sem vínculo

2 - Existe administração indireta municipal? 1 2Sim Não (passe para o quesito 4)

3 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na administração indireta por vínculo empregatício:

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

comissionados permanente

Celetistas SomenteEstatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

4 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

4.3 - Telefone: 
      

4.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

4.2 - Cargo:  

Assinatura:-

BLOCO  05 LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (Continua)

1 - Plano Diretor?O município possui 

2

1 Sim (passe para o quesito 3)

Não

Sim1

2 Não

2 - O município está elaborando o Plano Diretor? 

Assinale se o município possui os instrumentos relacionados abaixo: 

3 - Legislação sobre área e/ou z
     especial de interesse social

ona 

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

3.1 - Ano da lei:  

3 Não

4 - Legislação sobre área e/ou 
     zonas de interesse especial

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

4.1 - Ano da lei:  

3 Não

5 - Lei de perímetro urbano

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

5.1 - Ano da lei:  

3 Não

Estatutários são os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU).

Celetistas são os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Somente comissionados são os ocupantes de cargo em comissão que não possuem cargo efetivo. Têm como vínculo somente o cargo 
comissionado que exercem.

Sem vínculo permanente são os cedidos por órgãos públicos federais ou estaduais, os prestadores de serviços, os voluntários, os contrata-
dos administrativamente, dentre outros.



BLOCO  05 LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (Continua)

7 - Legislação sobre zoneamento 
     ou uso e ocupação do solo 

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

7.1 - Ano da lei:  

3 Não

6 - Legislação sobre
     parcelamento do solo

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

6.1 - Ano da lei:  

3 Não

9 - Legislação sobre 
     contribuição de melhoria

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

9.1 - Ano da lei:  

3 Não

8 - Legislação sobre
       solo criado

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

8.1 - Ano da lei:  

3 Não

11 - Legislação sobre estudo 
       de impacto de vizinhança

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

11.1 - Ano da lei:  

3 Não

10 - Legislação sobre operação
       urbana consorciada

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

10.1 - Ano da lei:  

3 Não

12 - Código de obras

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

12.1 - Ano da lei:  

3 Não

13 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

13.3 - Telefone: 
      

13.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

13.2 - Cargo:  

Assinatura:-



(Continua)
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES

O bloco sobre Gestão de Riscos e Resposta a Desastres é focado  nos  principais  eventos causadores de desastres naturais nas 
cidades brasileiras: enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações  bruscas  e escorregamento ou deslizamentos de 
encostas. Os conceitos de alagamentos e processos erosivos foram  descritos  para  fazer  a distinção dos demais eventos. Portanto, 
antes de responder às próximas perguntas, é importante identificar o(s) evento(s) que ocorreu(ram) em sua cidade, atentando para a 
diferença entre enchentes, enxurradas e alagamentos e entre escorregamentos de encostas e processos erosivos, de modo a identi-
ficar corretamente o(s) evento(s).

ATENÇÃO!

Enchentes ou Inundações Graduais - Ocorrem quando, em períodos demorados de chuvas contínuas, o  leito  dos rios  se  eleva de forma lenta e 
previsível, mantendo-se em situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, escoa gradualmente. Normalmente, são características das grandes 
bacias hidrográficas e dos rios de planície.

Enxurradas ou Inundações Bruscas - São provocadas por chuvas intensas e concentradas que fazem os canais naturais de drenagem transbordar 
de forma rápida e imprevisível e geralmente provocam  danos  materiais e humanos mais intensos do que as enchentes ou inundações graduais. Nor-
malmente, ocorrem em bacias de médio ou pequeno porte e são intensificadas por relevos acentuados.

Alagamentos - Os alagamentos diferenciam-se de enchentes ou inundações graduais e de enxurradas ou inundações bruscas por estarem mais re-
lacionados a sistemas de drenagem deficientes  ou  a  falta de permeabilidade do solo - que dificultam o escoamento das águas e geram acúmulos - 
do que a fenômenos naturais em si.

Escorregamentos ou Deslizamentos de Encostas - São movimentos de massa de solos, rochas ou detritos em morros, taludes  e  encostas, tendo 
como causa principal a infiltração de água das  chuvas  combinada com mudanças nas condições naturais do relevo, como cortes para construção de 
moradias, rodovias, aterros e outras obras. Ou ainda pelo acúmulo de resíduos sólidos no topo e/ou setor médio dos morros, taludes e encostas.

Processos Erosivos - Se caracterizam pelo desgaste do solo e das rochas e seu transporte para as partes mais baixas dos relevos e, em geral, vão 
assorear cursos d'água. Podem ser marítimos, eólicos, glaciais, fluviais, entre outros.

1 - O município foi atingido em suas áreas urbanas por alagamentos nos últimos 5 anos? 1 2 3Sim Não Não sabe 

2 - O município foi atingido em suas áreas urbanas por processo erosivo acelerado nos últimos 5 anos? 1 2 3Sim Não Não sabe 

3 - O município foi atingido em suas áreas urbanas por en-
     chentes ou inundações graduais nos últimos 5 anos? 1 2 3Sim Não (passe para 

o quesito 7)
Não sabe 
para o quesito 7)

(passe 

4 - Qual o número de eventos de enchentes ou inundações graduais 
     ocorridos nos últimos 5 anos nas áreas urbanas do município? 2 Não sabe eventos1

BLOCO  06

5 - Em que ano aconteceu o evento de enchente ou inundação gradual com maior número de edificações atingidas nas áreas urbanas do município?

1 2 32008 2009 2010 4 52011 2012

6 - No evento de enchente ou inundação gradual com maior número de edificações atingidas:

6.1 - Número de edificações atingidas nas áreas urbanas do município :

6.2 - Número de pessoas desalojadas ou desabrigadas nas áreas urbanas do município: 

6.3 - Número de óbitos ocorridos nas áreas urbanas do município:

2 Não sabe 

2 Não sabe 

2 Não sabe 

1

1

1

6 Não sabe (passe para o quesito 7)

6.4 - Em que áreas urbanas do município ocorreram as enchentes ou inundações graduais: (admite múltipla marcação)

6.4.1 Naturalmente inundáveis 6.4.2 Não usualmente inundáveis 6.4.3 Com ocupações regulares

6.4.4 Com ocupações irregulares 6.4.5 Outras áreas 6.4.6 Em áreas com existência de processo 
erosivo acelerado

6.5 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar os danos causados por enchentes ou inundações graduais?
         (admite múltipla marcação)

Barragem à montante para equalização das cheias - estrutura localizada antes da área urbana que acumula temporariamente as águas 
pluviais com a função de amortecer as vazões de cheias e reduzir os riscos de inundações.

Construção de canais de macrodrenagens - obra  hidráulica, que  pode  ou não ser revestida de material que lhe dê sustentação e que 
se destina a passagem da água.

Construção de parque - destinação de uma faixa ao longo de um rio, córrego ou canal. A área tem  múltiplas  funções, sendo  a principal 
delas, proteger a zona ribeirinha contra ocupações irregulares que possam vir a confinar o corpo de água.

6.4.7 Não sabe

Naturalmente inundáveis - áreas próximas aos leitos dos cursos d'água onde normalmente ocorrem inundações.

Não usualmente inundáveis - áreas próximas aos leitos dos cursos d'água onde normalmente não ocorrem inundações.



(Continua)
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRESBLOCO  06

7 - O município foi atingido em suas áreas urbanas por en-
     xurradas ou inundações bruscas nos últimos 5 anos?

8 - Qual o número de eventos de enxurradas ou inundações bruscas 
     ocorridos nos últimos 5 anos nas áreas urbanas do município?

9 - Em que ano aconteceu o evento de enxurradas ou inundações bruscas com maior número de edificações atingidas nas áreas urbanas do município?

2 Não sabe eventos1

1 2 32008 2009 2010 4 52011 2012 6 Não sabe (passe para o quesito 11)

Finalizada Em andamento

Barragem à montante para equalização das cheias

Retificação de rios, aumento da calha ou desvio 
de cursos d'água

Intervenção

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.1.1

6.5.2.1

6.5.3.1

6.5.4.1

6.5.1.2

6.5.2.2

6.5.3.2

6.5.4.2

6.5.11 Nenhuma intervenção 6.5.12 Não sabe

1 2 3Sim Não (passe para 
o quesito 11)

Não sabe 
para o quesito 11)

(passe 

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias

Construção de parque

Desassoreamento de corpos hídricos

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

Construção de canais de macrodrenagens

Realocação da população em área de risco

Revegetação6.5.8

6.5.9 Revitalização de rios ou baciais

6.5.5.1

6.5.6.1

6.5.7.1

6.5.8.1

6.5.9.1

6.5.5.2

6.5.6.2

6.5.7.2

6.5.8.2

6.5.9.2

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias -  obras que servem para conter o curso natural das águas  de  um  rio  atra-
vés do armazenamento destas em grandes reservatórios.

Desassoreamento de corpos hídricos - obras de limpeza e remoção de sedimentos acumulados para o aumento da capacidade de es-
coamento.

Retificação de rios, aumento da calha ou desvio de cursos d'água - alteração do traçado ou da seção natural do curso d'água.

Revegetação - implantação de cobertura vegetal em áreas onde, por ação humana ou natural, perderam suas características originais.

Revitalização de rios e/ou bacias - volta do ecossistema, com razoável aproximação às condições anteriores à sua degradação. Englo-
ba o restabelecimento dos processos originais de infiltração e escoamento, bem como das funções aquáticas primitivas e das relativas às 
suas características físicas, químicas e biológicas.

10 - No evento de enxurradas ou inundações bruscas com maior número de edificações atingidas:

10.1 - Número de edificações atingidas nas áreas urbanas do município :

10.2 - Número de pessoas desalojadas ou desabrigadas nas áreas urbanas do município: 

10.3 - Número de óbitos ocorridos nas áreas urbanas do município:

10.4 - Em que áreas urbanas do município ocorreram as enxurradas ou inundações bruscas: (admite múltipla marcação)

2 Não sabe 

2 Não sabe 

2 Não sabe 

1

1

1

10.4.1 Naturalmente inundáveis 10.4.2 Não usualmente inundáveis 10.4.3 Com ocupações regulares

10.4.4 Com ocupações irregulares 10.4.5 Outras áreas 10.4.6 Em áreas com existência de processo 
erosivo acelerado

10.4.7 Não sabe

Naturalmente inundáveis - áreas próximas aos leitos dos cursos d'água onde normalmente ocorrem inundações.

Não usualmente inundáveis - áreas próximas aos leitos dos cursos d'água onde normalmente não ocorrem inundações.

6.5.10 Outra solução 6.5.10.1 6.5.10.2



(Continua)
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRESBLOCO  06

Finalizada Em andamento

Barragem à montante para equalização das cheias

Retificação de rios, aumento da calha ou desvio 
de cursos d'água

Intervenção

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.1.1

10.5.2.1

10.5.3.1

10.5.4.1

10.5.1.2

10.5.2.2

10.5.3.2

10.5.4.2

6.5.11 Nenhuma intervenção 6.5.12 Não sabe

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias

Construção de parque

Desassoreamento de corpos hídricos

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Construção de canais de macrodrenagens

Realocação da população em área de risco

Revegetação10.5.8

10.5.10 Outra solução

10.5.5.1

10.5.6.1

10.5.7.1

10.5.8.1

10.5.10.1

10.5.5.2

10.5.6.2

10.5.7.2

10.5.8.2

10.5.10.2

11 - O município foi atingido em suas áreas urbanas por escorregamentos ou deslizamentos de encostas  nos últimos 5 anos?

1 2 3Sim Não (passe para o quesito 18) Não sabe (passe para o quesito 18)

12 - Qual o número de eventos de escorregamentos ou deslizamentos de en-
       costas ocorridos nos últimos 5 anos nas áreas urbanas do município?

13 - Qual o número de edificações atingidas por eventos de escorregamentos ou deslizamentos de encostas nas áreas urbanas do município nos últimos 
       5 anos? 

2 Não sabe eventos1

2 Não sabe 

14 - Qual o número de pessoas desalojadas ou desabrigadas por eventos de escorregamentos ou deslizamentos de encostas nas áreas urbanas do 
       município nos últimos 5 anos?

2 Não sabe 

15 - Qual o número de óbitos ocorridos devido a eventos de escorregamentos ou deslizamentos de encostas nas áreas urbanas do município nos últimos 
       5 anos? 

2 Não sabe 

11 edificações

11 pessoas 

11 óbitos

Barragem à montante para equalização das cheias - estrutura  localizada  antes  da  área  urbana  que  acumula  temporariamente  as 
águas pluviais com a função de amortecer as vazões de cheias e reduzir os riscos de inundações.

Construção de canais de macrodrenagens - obra hidráulica, que pode ou não ser revestida de material que lhe dê sustentação e que 
se destina a passagem da água.

Construção de parque - destinação de uma faixa ao longo de um rio, córrego ou canal. A área tem múltiplas funções, sendo  a  principal 
delas, proteger a zona ribeirinha contra ocupações irregulares que possam vir a confinar o corpo de água.

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias -  obras que servem para conter o curso natural das águas de  um  rio atra-
vés do armazenamento destas em grandes reservatórios.

Desassoreamento de corpos hídricos - obras de limpeza e remoção de sedimentos acumulados para o aumento da capacidade de es-
coamento.

Retificação de rios, aumento da calha ou desvio de cursos d'água - alteração do traçado ou da seção natural do curso d'água.

Revegetação - implantação de cobertura vegetal em áreas onde, por ação humana ou natural, perderam suas características originais.

Revitalização de rios e/ou bacias - volta do ecossistema, com razoável aproximação às condições anteriores à  sua degradação. Englo-
ba o restabelecimento dos processos originais de infiltração e escoamento, bem como das funções aquáticas primitivas e das relativas às 
suas características físicas, químicas e biológicas.

10.5 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar  enxurradas ou inundações bruscas? 
          (admite múltipla marcação)

os danos causados por

Revitalização de rios ou bacias10.5.9 10.5.9.1 10.5.9.2

16 - Em que áreas urbanas do município ocorreram os  nos últimos 5 anos?escorregamentos ou deslizamentos  (admite múltipla marcação)

Taludes - Superfície inclinada do terreno, que forma um ângulo com a superfície horizontal. Podem ser classificados como artificial ou na-
tural. Os taludes naturais são conhecidos como encostas, os artificiais são os declives diversos construídos pelo homem, como os aterros 
ou taludes de cortes e escavações.

Em áreas de taludes e encostas sujeitas a deslizamentos Em áreas urbanas com processos erosivos crônicos16.1 16.2



(Continua)
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17 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar  por ? 
       (admite múltipla marcação)

os danos causados escorregamentos ou deslizamentos de encostas

Finalizada Em andamento

Estabilização e proteção de taludes

Retaludamento de encostas

Intervenção

17.1 17.1.1

17.2.1

17.3.1

17.4.1

17.1.2

17.2.2

17.3.2

17.4.2

Realocação da população em área de risco

Revegetação de encostas

17.5

17.6

17.5.1

17.6.1

17.5.2

17.6.2

17.8 Nenhuma intervenção 17.9 Não sabe

Estabilização e proteção de taludes - equilíbrio e apoio do plano inclinado que limita um aterro.
 
Retaludamento de encostas - reimplantação do plano inclinado que limita um aterro.
 
Obras de contenção - apoios para manter aterros ou encostas sob controle, de forma a reter a massa de solo.

Construção de canais de macrodrenagens - obra hidráulica, que pode ou não ser revestida de material que lhe dê  sustentação  e  que 
se destina a passagem da água.

Revegetação - implantação de cobertura vegetal em áreas onde, por ação humana ou natural, perderam suas características originais.

Outra solução17.7 17.7.1 17.7.2

17.2

17.3

Em áreas sem infraestrutura de drenagem Em áreas com ocupações regulares16.3 16.4

Em áreas com ocupações irregulares Em áreas sem ocupação16.5 16.6

Outras áreas Não sabe16.7 16.8

Construção de canais de macrodrenagens17.4

Obras de contenção

18 - O município possui como instrumento de planejamento:  (admite múltipla marcação)

18.1 Plano Diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas

18.4

Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas

18.7 Plano Municipal de Redução de Riscos

18.8 Carta geotécnica de aptidão à urbanização

18.9 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de abastecimento de água

18.10 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de esgotamento sanitário

18.11 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

18.2 Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas

18.3

Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas

18.5

Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas

18.6 Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas

18.12 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas

18.13 Nenhum dos instrumentos



(Continua)
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19 - Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas, as 
       áreas urbanas do município possuem: (admite múltipla marcação)

19.1 Mapeamentos de áreas de risco de enchentes ou inundações  

19.2 Programa habitacional para realocação de população de baixa renda em área de risco (reassentamento em emprendimento de habitação de 
interesse social, pagamento de aluguel social ou similar, indenização da benfeitoria, compra de uma nova moradia, auxílio financeiro específico, entre outros)

19.3 Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas suscetíveis aos desastres 19.4 Plano de Contingência

19.5 Projetos de engenharia relacionados ao evento 19.6 Sistema de alerta antecipado de desastres

19.7 Cadastro de risco 19.8 Nenhum dos itens (passe para o quesito 22)

20 - A partir dos estudos e mapeamentos realizados, qual a quantidade de cursos d'água 
      sujeitos aos eventos de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inun-
      dações bruscas nas áreas urbanas do município: 

21 - A partir dos estudos e mapeamentos realizados, qual a estimativa de população vulnerável 
      aos eventos de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 
      nas áreas urbanas do município:

2 Não sabe cursos d’água1

2 Não sabe 1

Cadastro de riscos - conjunto de informações sistematizadas em fichas, sobre  moradias  em  situação  de risco, constando de informa-
ções sobre: localização e condições da edificação, nomes dos ocupantes e  dados que  permitam  avaliar sua vulnerabilidade frente a um 
possível acidente, além de outros dados cadastrais de interesse para a Defesa Civil. Essas  informações  deverão  ser  armazenadas  em 
planilhas digitais e as moradias, localizadas em mapa, para facilitar a visualização espacial dos problemas na área.

23 - A partir dos estudos e mapeamentos realizados, qual a estimativa de população vulnerável 
      aos eventos de escorregamentos ou deslizamentos de encostas nas áreas urbanas do 
      município:

2 Não sabe 1

22 - Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamentos de encostas, as áreas urbanas do município 
       possuem: (admite múltipla marcação)

22.1 Mapeamentos de áreas de risco em encostas

22.2 Programa habitacional para realocação de população de baixa renda em área de risco (reassentamento em emprendimento de habitação de 
interesse social, pagamento de aluguel social ou similar, indenização da benfeitoria, compra de uma nova moradia, auxílio financeiro específico, entre outros)

22.3 Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas suscetíveis aos desastres 22.4 Plano de Contingência

22.5 Projetos de engenharia relacionados ao evento 22.6 Sistema de alerta antecipado de desastres

22.7 Cadastro de risco 22.8 Nenhum dos itens (passe para o quesito 24)

Cadastro de riscos - conjunto de informações sistematizadas em fichas, sobre  moradias  em  situação  de risco, constando de informa-
ções sobre: localização e condições da edificação, nomes dos ocupantes e  dados que  permitam  avaliar sua vulnerabilidade frente a um 
possível acidente, além de outros dados cadastrais de interesse para a Defesa Civil. Essas  informações  deverão  ser  armazenadas  em 
planilhas digitais e as moradias, localizadas em mapa, para facilitar a visualização espacial dos problemas na área.

24 - A população vulnerável aos eventos de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas ou 
       mentos de encostasnas áreas urbanas do município está inscrita em algum cadastro de programas habitacionais?

escorregamentos ou desliza-

Sim, toda a população vulnerável

Não sabe (passe para o quesito 26)

1 Sim, parte da população vulnerável 2

3 Não (passe para o quesito 26) 4

25 - Qual cadastro?
(admite múltipla marcação) 25.1 Cadastro habitacional municipal 25.2 Cadastro habitacional estadual

25.3 Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) 25.4 Outro cadastro

26 - Em relação à gestão de riscos e resposta a desastres, existe no município: 
      

(admite múltipla marcação)

26.1 Unidade do Corpo de Bombeiros

26.2.1 Total do pessoal ativo, incluindo terceirizados:

26.2 Coordenação Municipal de Defesa Civil 26.2.2 Total do pessoal ativo nível superior:

26.2.3 Total do pessoal ativo nível auxiliar e médio:

pessoas

pessoas



26.3.3 - Quantos:26.3 Núcleos Comunitários de Defesa Civil

26.5 Outra estrutura para atuar na prevenção de riscos e resposta a desastres 26.6 Nenhuma das estruturas

(Conclusão)
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26.4 Defesa Civil Municipal com
carreira própria

27 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

27.3 - Telefone: 
      

27.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

27.2 - Cargo:  

Assinatura:-

BLOCO  07 SAÚDE

1 - O órgão responsável pela saúde no município caracteriza-se como: Setor é a parte organizacional da prefeitura sem status de secretaria.

1 3Secretaria municipal exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura 
(passe para o quesito 7)

2 - Nome do órgão gestor da saúde:

3 - Escolaridade do titular do órgão gestor da saúde:

1 2

3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto (passe para o quesito 5) Ensino fundamental ( 1º Grau) completo (passe para o quesito 5)

Ensino médio (2º Grau) incompleto (passe para o quesito 5)

Pós-graduação6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo (passe para o quesito 5)

Ensino superior incompleto (passe para o quesito 5)

Pós-graduação compreende tanto especialização e aperfeiçoamento da graduação quanto mestrado, doutorado e pós-doutorado concluídos.

4 - Qual a formação de nível superior do gestor da saúde? 

Economista

Pedagogo

Administrador Psicólogo

Advogado

Assistente social

1

7

2

8

Outros

Médico4

10 Nutricionista

Odontólogo Enfermeiro5 6

11

3

9

6 - Idade:

anos
1

2

Masculino  

Feminino

5 - Sexo:

(Continua)

7 - O município possui Conselho Municipal de Saúde?

9 - O município possui Fundo Municipal de Saúde?

9.1 - Responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde:

2

5

Secretaria municipal de saúde

O  é autônomoFundo Municipal de Saúde

3

6

Outra secretaria

Não sabe informar

1

4

Gabinete do prefeito

Outra estrutura da administração

1

2

Sim

Não

2

1 Sim

Não 

10 - O município possui Plano Municipal de Saúde? 10.1 - Ano de elaboração do último plano:  

8 - Quantas reuniões o Conselho realizou nos últimos 12 meses?

7.2 - O Conselho é paritário? 7.3 Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

2

1 Sim

Não 7.3.4

7.3.1 Consultivo Deliberativo

7.3.3

7.3.2

Normativo Fiscalizador

 

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 9)

7.1 - Lei/ano de criação

/



BLOCO  07 SAÚDE

11 - O município faz contratação de serviço de saúde através de Organização Social?

12 - Registre os valores do orçamento previsto para o exercício de 2013:

1 2Sim Não

13 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

13.3 - Telefone: 
      

13.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

13.2 - Cargo:  

Assinatura:-

(Conclusão)

Organizações Sociais são entidades privadas – pessoas jurídicas de direito privado – sem fins lucrativos, destinadas ao exercício de atividades 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 
Não fazem parte da Administração Pública indireta. São entidades privadas prestadoras de serviço privado de interesse público. 

R$ ,12.1 - Valor total do orçamento do município:

12.2 - Valor do orçamento para à Função Saúde:

12.3 - Valor no orçamento de recursos exclusivos do município destinados à Função Saúde:

12.4 - Valor do orçamento para a subfunção Atenção Básica:

R$ ,

R$ ,

R$ ,

BLOCO  08 MEIO AMBIENTE

1 - O órgão responsável pelo meio ambiente no município caracteriza-se como: Setor é a parte organizacional da prefeitura sem status de secretaria.

1 3Secretaria municipal exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura
(passe para o quesito 4)

(Continua)

2 - Nome do órgão gestor do meio ambiente:

3 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na área de meio ambiente por vínculo empregatício:

Celetistas são os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Somente comissionados são os ocupantes de cargo em comissão que não possuem cargo efetivo. Têm como vínculo somente o cargo comissionado 
que exercem.

Sem vínculo permanente são os cedidos por outras entidades,os prestadores de serviços, os voluntários, contratados administrativamente, dentre outros.

Estatutários são os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU).

Celetistas SomenteEstatutários

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

4 - O município possui Conselho Municipal de Meio Ambiente?

4.2 - O Conselho é paritário? 4.3 Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

2

1 Sim

Não 4.3.4

4.3.1 Consultivo Deliberativo

4.3.3

4.3.2

Normativo Fiscalizador

 

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 6)

4.1 - Lei/ano de criação

/



BLOCO  08 MEIO AMBIENTE (Continua)

6 - O município possui Fundo Municipal de Meio Ambiente?
5 - Quantas reuniões o conselho municipal realizou nos últimos 12 meses?
     1 2Sim Não 

8 - Estágio atual da Agenda 21 Local:

Sensibilização/mobilização Definição de diagnóstico 
e metodologia

Elaboração do Plano de De-
senvolvimento Sustentável

Implementação de ações da 
Agenda 21 em políticas públicas

1

21 43

7 - O município iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 Local? 

21 Sim (assinale essa opção também no caso 
da Agenda 21 já ter sido elaborada) Não (passe para o quesito 10) 3 Desconhece o que seja Agenda 21 Local

(passe para o quesito 10)

9 - O Fórum da Agenda 21 Local realizou reunião nos últimos 12 meses? Sim Não Não possui Fórum1 2 3

13 - O governo municipal está implementando em parceria com o Governo Federal algum dos programas relacionados abaixo? 
       (admite múltipla marcação)

Capítulo ou artigo na Lei Orgânica Código ambiental Lei de criação de Uni-
dades de Conservação1 2 3

10 - O município possui legislação específica 
       para tratar da questão ambiental?

11 - A legislação ambiental está organizada sob forma de:

21 Sim  Não (passe para 
         o quesito 12) Capítulo ou artigo no Plano Diretor Diversas leis4 5

12 - O município faz parte de Comitê de Bacia hidrográfica? 1 2Sim Não

Coletivo Educador Sala Verde 

Conferência Infanto-juvenil 
pelo Meio Ambiente

Educação Ambiental no Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos

13.213.1

13.513.4

Circuito Tela Verde

Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, 
como a Agenda Ambiental na Administração-A3P

13.3

13.6

Nenhum dos programas13.7

1

14 - O município participa de Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) de âmbito estadual ou similar?

21 Sim Não (passe para o quesito 16) 3 Desconhece o que seja a Comissão Interinstitucional 
de Educação Ambiental  (passe para o quesito 16)

115 - O município participou de alguma reunião da Comissão Interinstituci-
       onal de Educação Ambiental (CIEA) ou similar nos últimos 12 meses? 21 Sim Não 3 Não houve reunião

Coletivo Educador - são conjuntos de instituições que atuam em processos formativos permanentes, participativos, continuados e  voltados à 
totalidade e diversidade de habitantes de um determinado território. O coletivo Educador é, ao mesmo tempo, resultado e realizador do Progra-
ma Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e do Programa Nacional de Formação de Educadoras e Educadores Ambientais (ProFEA).

Sala Verde -  é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública ou privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas edu-
cacionais voltados à questão ambiental. São potenciais centros de informação e formação ambiental.

Circuito Tela Verde - é uma ação do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura, que tem como objetivo estimular a produção audiovisual independente sobre a temática ambiental.

Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente - é uma campanha pedagógica que traz a dimensão da política ambiental para a educação 
que mobiliza jovens (entre 11 e 14 anos) em pesquisas e debates com a comunidade escolar sobre os  desafios  socioambientais contemporâ-
neos. 

Educação Ambiental no  Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) - programas  e  ações  de  educação  ambiental  devem 
fazer parte do PGIRS conforme proposta metodológica contida no manual de orientação do plano.

Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P - é um programa que visa implementar a gestão socioambiental sustentável das ativida-
des administrativas e operacionais do Governo. A A3P tem como princípios a inserção dos critérios ambientais; que vão desde uma mudança 
nos investimentos, compras e contratação de serviços pelo governo; até uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais 
utilizados tendo como principal objetivo a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), de caráter democrático, consultivo e/ou  deliberativo , tem como finalidade pro-
mover a discussão, a gestão, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação, bem como a implementação das atividades em educação am-
biental.

16 - O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos?

2

1 Sim 

Não

16.1 - Esse plano abrange apenas esse município? 21 Sim Não

Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos ge-
radores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

 12305/2010, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 



17 - O governo municipal está implementando alguma iniciativa (por exemplo: campanha, legislação, parceria) na área de consumo sustentável?

2

1 Sim 

Não

17.1 - Essa iniciativa objetiva:
(admite múltipla marcação)

Redução do uso 
de sacolas plásticas17.1.1

Sustentabilidade ambiental das institui-
ções públicas, como a Agenda Ambien-
tal na Administração Pública - A3P

17.1.2

Outra(s) iniciativa(s)17.1.5

BLOCO  08 MEIO AMBIENTE (Conclusão)

18 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

18.3 - Telefone: 
      

18.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

18.2 - Cargo:  

Assinatura:-

Consumo Sustentável envolve a escolha de produtos que utilizem menos recursos naturais em sua produção, que garantam o emprego de-
cente aos que os produzem, e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, es-
tendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível.

BLOCO  09 GESTÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO (Continua)

3 - Nome do órgão gestor da política para mulheres:

5 - Além de desenvolver políticas para as mulheres, este órgão é responsável por executar ações para grupos específicos de mulheres?

5.1 - Para quais grupos específicos? (admite múltipla marcação)

2

1 Sim

Não

5.1.4 5.1.5 5.1.6

5.1.1 Mulheres Idosas Lésbicas 5.1.35.1.2 Mulheres negras

Mulheres com deficiência Mulheres Indígenas Outros

4 - Existe orçamento específico para  no município?formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres

2

1 Sim

Não

4.1 - Qual o valor executado no ano de 2012? R$ ,

1 - O órgão responsável pela formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres caracteriza-se como:

Setor é a parte organizacional da prefeitura sem status de secretaria.

1 3Secretaria municipal exclusiva
(passe para o quesito 3) 

Setor subordinado diretamente à chefia 
do Executivo (passe para o quesito 3) 

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta 
(passe para o quesito 3) 

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura
(passe para o quesito 7)

2 - A que secretaria ou setor a formulação, coordenação e implementação de políticas para as mulheres está associada ou subordinada?
    (admite múltipla marcação)

2.1 2.4Assistência social Segurança Pública 2.52.32.2 JustiçaDireitos Humanos Saúde 2.6 Outra

6 - Assinalar as principais áreas de atuação do órgão gestor: (admite múltipla marcação)

6.1 Promover capacitação em gênero para outras áreas do governo municipal

Articular é pactuar e/ou estimular o desenvolvimento, pelos órgãos setoriais específicos, de programas, ações e projetos para a incorporação da questão 
de gênero na formulação e/ou implementação de políticas.

Executar diretamente é ser responsável pelo desenvolvimento direto de projetos, programas e ações específicas em alguma das áreas aqui elencadas.

Redução do consumo
de água ou energia17.1.3 Uso de critério ambiental em

compra ou concorrência pública
17.1.4



BLOCO  09 GESTÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO (Continua)

6.2
Articular com outros órgãos municipais 
a  incorporação  da questão de gênero 
na  formulação e/ou implementação de 
políticas

6.2.1 - Informe a(s) área(s): (admite múltipla marcação)

6.2.1.5

6.2.1.1 Educação Trabalho

Justiça

6.2.1.4

6.2.1.2 6.2.1.3

6.2.1.8

Cultura

Esporte

6.2.1.6 Assistência 
social 6.2.1.7

Saúde6.2.1.11

Segurança
pública

6.2.1.10

Outra

6.2.1.9

6.2.1.12

Comunicação Meio
ambiente

6.3
Executar diretamente políticas para a 
promoção da igualdade de gênero ou 
autonomia das mulheres

6.3.1 - Informe a(s) área(s): (admite múltipla marcação)

Serviços Especializados de Atendimento à Violência

6.3.1.1 Educação Trabalho

Justiça

6.3.1.2 6.3.1.3

6.3.1.8

Cultura

6.3.1.6 Assistência 
social 6.3.1.7

Saúde6.3.1.11

Segurança
pública

6.3.1.10

Outra

6.3.1.9

6.3.1.12

Comunicação Meio
ambiente

7 - O município possui 
     Plano Municipal de 
     Políticas   para   as 
     Mulheres? 2

1

3

Sim, por previsão legal

Sim, sem previsão legal Não (passe para o quesito 9)

7.1 - Qual o instrumento legal?

8.1 - O ano de lançamento do plano? 8.2 - O último ano de vigência do plano?8 - Qual:

9 - O município desenvolve na área de políticas para mulheres, programa, projeto ou ação em cooperação, convênio e/ou articulação com: 
      (admite múltipla marcação)

Outras instituições privadasOrganizações não-governamentais

Entidade de trabalhadores

Organismos internacionais (exceto ONG)

OutrasEntidades religiosas Não desenvolve

9.4

9.8

9.6

9.9 9.109.7

9.5

Administração pública federal Administração pública estadual Administração pública municipal 9.1 9.2 9.3

10.2 - O conselho é paritário? 10.3 Caráter do conselho: (admite múltipla marcação)

2

1 Sim

Não 10.3.4

10.3.1 Consultivo Deliberativo

10.3.3

10.3.2

Normativo Fiscalizador

 
10 - O município possui Conselho Municipal dos Direitos da Mulher?

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 14)

10.1 - Lei/ano de criação

/

6.3.1.56.3.1.4 EsporteServiços Especializados de Atendimento à Violência

11 - Quantas reuniões o conselho re-
       alizou nos últimos 12 meses?

1 Ao órgão gestor dos 
direitos humanos2 3

4 5

Ao órgão gestor da 
assistência social

Ao órgão gestor de po-
lítica para mulheres

A outro órgão A nenhum órgão

12 - Este conselho é vinculado administrativamente:
           

14 - Existe(m) Casa(s)-Abrigo para atendimento a mulheres em situação de violência e risco de morte de acordo com a Lei Maria da Penha no município?

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 17)

Deverão ser consideradas apenas as casas-abrigos, existentes no município, de gestão municipal. 

14.2 - O endereço é sigiloso?14.1 - Quantas? 1 Sim, de todas 2 Sim, de parte 3 Não

13 - Quem preside o conselho?
           

1 2 Representante da sociedade civilRepresentante do governo



BLOCO  09 GESTÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO (Conclusão)

15 - Assinale as principais atividades realizadas pela(s) Casa(s)-Abrigo: (admite múltipla marcação)

15.3Atendimento psicológico 
individual

Atendimento psicológico 
em grupo15.215.1

15.4

Atividades culturais 
e educativas

Atividades profissionalizantes 15.5

15.6

15.8 15.9 15.10

15.13 15.14

15.7

Atendimento social acompanhado por assistente social que insira a 
mulher em programas sociais do governo, como Bolsa-Família e/ou 
Benefícios de Prestação Continuada.

Atendimento jurídico, no caso de advo-
gado próprio ou de Defensoria Pública

Encaminhamento para programas 
de emprego e geração de renda

Acompanhamento pe-
dagógico das crianças

Garantia de inserção/perma-
nência das crianças na escola

Outras atividades Não sabe informar

Atendimento médico, hospitalar ou de outra especialidade da área de 
saúde, ou encaminhamento para serviço de saúde da rede pública

15.11 Creche 15.12 Atendimento nos casos 
da Lei Maria da Penha

16.3 Não sabe informar16.1 Mulheres: 16.2 Crianças:16 - A capacidade mensal de abrigamento é:

17 - Existem Serviços Especializados de gestão municipal para mulheres em situação de violência no município de acordo com a Lei Maria da Penha?

1 Sim 2 Não (passe para o quesito 21)

18 - Assinale as principais atividades realizadas no Serviço Especializado: (admite múltipla marcação)

18.3Atendimento psicológico 
individual

Atendimento psicológico 
em grupo18.218.1

18.4

Atividades culturais e edu-
cativas profissionalizantes

18.5

18.6

18.8 18.9 18.10

18.7

Atendimento social acompanhado por assistente social que insira a 
mulher em programas sociais do governo, como Bolsa-Família e/ou 
Benefícios de Prestação Continuada.

Atendimento jurídico

Encaminhamento para programas 
de emprego e geração de renda

Acompanhamento nos casos 
da Lei Maria da Penha Outras atividades Não sabe informar

Atividades de conscientização sobre os 
direitos da mulher junto à comunidade

2 Não sabe informar119 - Qual a média mensal de mulheres atendidas no total de Serviços Especializados?

2 Não sabe informar120 - Quantas mulheres foram atendidas nos últimos três meses pelos Serviços Especializados?

22 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

22.3 - Telefone: 
      

22.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

22.2 - Cargo:  

Assinatura:-

21 - Assinale os serviços/estruturas que existem no município:

21.1 Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência Contra a Mulher 

21.2 Instituto médico legal

21.3 Creches

21.4 Centro de parto normal

21.1.1 - Quantos:

21.2.1 - Quantos:

21.3.1 - Quantas:

21.4.1 - Quantos:

21.5 Nenhum serviço/estrutura

21.3.2 - Quantas de tempo integral:

Unidade de saúde que presta atendimento humanizado e de qualidade exclusi-
vamente ao parto normal, que não apresente perigo para a mãe e para o feto. 

mulheres

mulheres
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