
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 2015, 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 - 2015

RESPONSÁVEL PELA COLETA

/ / / /

3 - Telefone do responsável pela coleta:

-

8  2

0

BLOCO  03

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

3 - Logradouro:

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

-

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA 

8 - Nome do responsável pela informação: 9 - Cargo do responsável pela informação:

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

11 - Telefone do responsável 
        pela informação:

Assinatura do responsável 
pela informação:-

-



BLOCO  04 RECURSOS HUMANOS

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

Celetistas
Somente

Estatutários

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
Somente

Estatutários 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:-

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, os prestadores de serviços autônomos, os voluntários, os contratados adminis-
trativamente, dentre outros.

OBSERVAÇÔES



BLOCO  05 PLANEJAMENTO URBANO (Continua)

1 - O órgão responsável pelo planejamento urbano do município caracteriza-se como:

1 3Secretaria municipal exclusiva

Setor subordinado diretamente 
ao chefe 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)

2 - Nome do órgão gestor do planejamento urbano:

3 - Escolaridade do titular do órgão gestor do planejamento urbano:

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

4 - O município possui Plano Diretor?

1 Sim 4.1 - Ano da lei:  2 Não foi atualizado4.2 - Último ano de atualização do plano:  1

2 Não 4.3 - O município está elaborando o Plano Diretor? 1 2Sim Não

1 42

5

3

6 7

Ensino fundamental Ensino fundamental Ensino médio

Ensino superior
Pós-graduação

Ensino superior

Ensino médio

8 Mestrado ou Doutorado

(1º Grau) incompleto (1º Grau) completo (2º Grau) incompleto (2º Grau) completo

incompleto completo

Assinale se o município possui os instrumentos relacionados abaixo: 

5 - Legislação sobre área e/ou zona 
     especial de interesse social

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

5.1 - Ano da lei:  

3 Não

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

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

6.1 - Ano da lei:  

3 Não

7 - Legislação de perímetro urbano

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

7.1 - Ano da lei:  

3 Não

8 - Legislação sobre
     parcelamento do solo

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

8.1 - Ano da lei:  

3 Não

9 - Legislação sobre zoneamento 
     ou uso e ocupação do solo 

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

9.1 - Ano da lei:  

3 Não



BLOCO  05 PLANEJAMENTO URBANO (Continua)

11 - Legislação sobre 
       contribuição de melhoria

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

11.1 - Ano da lei:  

3 Não

10 - Legislação sobre solo criado 
       ou outorga onerosa do direito 
       de construir 

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

10.1 - Ano da lei:  

3 Não

12 - Legislação sobre operação
       urbana consorciada

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

12.1 - Ano da lei:  

3 Não

13 - Legislação sobre estudo 
        de impacto de vizinhança

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

13.1 - Ano da lei:  

3 Não

14 - Código de obras

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

14.1 - Ano da lei:  

3 Não

16 - Legislação sobre 
       servidão administrativa

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

16.1 - Ano da lei:  

3 Não

15 - Legislação sobre zoneamento 
       ambiental ou zoneamento 
       ecológico-econômico

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

15.1 - Ano da lei:

3 Não

 

17 - Legislação sobre tombamento

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

17.1 - Ano da lei:  

3 Não

18 - Legislação sobre unidade 
       de conservação

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

18.1 - Ano da lei:  

3 Não



BLOCO  05 PLANEJAMENTO URBANO

19 - Legislação sobre concessão de 
       uso especial para fins de moradia

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

19.1 - Ano da lei:  

3 Não

21 - Legislação sobre direito 
       de superfície 
       

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

21.1 - Ano da lei:  

3 Não

20 - Legislação sobre usucapião 
       especial de imóvel urbano

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

20.1 - Ano da lei:  

3 Não

22 - Legislação sobre regularização 
       fundiária

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

22.1 - Ano da lei:  

3 Não

23 - Legislação sobre a 
       legitimação de posse

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

23.1 - Ano da lei:  

3 Não

24 - Legislação sobre estudo 
       prévio de impacto ambiental

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

24.1 - Ano da lei:  

3 Não

25 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

25.3 - Telefone: 
      

25.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

25.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÔES

(Conclusão)



1 - A prefeitura possui cadastro imobiliário?

1

2

Sim

Não (passe o quesito 3)

1.1 - É informatizado?

2 - Qual o último ano de atualização completa do cadastro imobiliário?

12

1 Sim  

Não  

BLOCO  06 RECURSOS PARA A GESTÃO (Continua)

2

1 Sim  

Não 

3 - O município cobra IPTU?
3.1 - Ano da lei:

  

4 - A prefeitura possui Planta Genérica de Valores?

5 - Qual o último ano de atualização da Planta Genérica de Valores? 1 2 A planta não foi atualizada

6 - A prefeitura dispõe de cadastro para cobrança do ISSQN? 7 - Qual o último ano de atualização do cadastro para cobrança do ISSQN?

1 2 O cadastro não foi atualizado

1

2

Sim

Não (passe o quesito 6)

4.1 - É informatizada? 21 Sim  Não  

1

2

Sim

Não (passe o quesito 8)

6.1 - É informatizado?

2

1 Sim  

Não  

8.2 8.58.1 8.48.3 8.6 8.7
Coleta 
do lixo

Poder de 
polícia

Iluminação 
pública Incêndio Outras

8 - O município cobra taxa de: (admite múltipla marcação)

Limpeza 
pública

Não cobra 
nenhuma taxa

9 - O município adota mecanismos de incentivo à implantação de empreendimentos? 1 2Sim Não (passe para o quesito 13)

10.2 10.410.1 10.3

10.5 10.6 10.7

Isenção do IPTU Isenção de taxasRedução no IPTU Isenção de ISSQN

Cessão de terrenos Doação de terrenos Outros

10 - Indique os mecanismos de incentivo utilizados: (admite múltipla marcação)

11.2 11.311.1 11.4 11.5Comercial e serviços Turismo, esporte e lazerIndustrial Agropecuário Outros

11 - Que tipo de empreendimento é beneficiado por estes mecanismos de incentivo? (admite múltipla marcação)

13 - O município aplica mecanismos de restrição à implantação de algum tipo de empreendimento? 1 2Sim Não (passe para o quesito 17)

14.2 14.314.1 Tributação Outro mecanismoLegislação14 - Indique os mecanismos de restrição aplicados: 
       (admite múltipla marcação)

12.2 12.312.1

12.4 12.5

Comercial e serviços Turismo, esporte e lazerIndustrial

Agropecuário Outros 12.6 Nenhum empreendimento

12 - Em 2014 que tipo de empreendimento foi beneficiado? (admite múltipla marcação)

15 - Em que tipo de empreendimento é aplicado o mecanismo de restrição? (admite múltipla marcação)

15.3

15.4

15.1 15.2

15.5

Comercial e serviços

Turismo, esporte e lazer

Indústria Indústria extrativa

Empreendimentos com 
impacto ambiental 15.6 Outros

16.2 16.316.1 16.4

16.5

Comercial e serviços Turismo, esporte e lazerIndústria Indústria extrativa

Empreendimentos com impacto ambiental

16 - No ano de 2014 em que tipo de empreendimento foi aplicado mecanismo de restrição? (admite múltipla marcação)

16.6 Outros 16.7 Nenhum empreendimento

17 - Existe dentro do território do município Arranjo Produtivo Local?

1

2

Sim

Não

17.1 - Outro(s) município(s) participa(m) deste Arranjo Produtivo Local? 21 Sim  Não  

Arranjo Produtivo Local (APL) caracteriza-se por um aglomerado significativo de empreendimentos em determinado território e indivíduos que atuam em 
torno de uma atividade produtiva predominante, que compartilham formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança, e pode incluir 
pequenas, médias e grandes empresas. 

3 Não sabe informar 

ISSQN - impoto sobre serviço de qualquer natureza.



BLOCO  06 RECURSOS PARA A GESTÃO (Conclusão)

18 - O município faz parte de Território da Cidadania? 1 2Sim Não

Em 2008 o governo federal lançou o Programa Territórios da Cidadania que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e universalizar 
programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social  e  a  integração de ações 
entre governo federal, estados e municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia. É formado por um conjunto de municípios com mes-
ma característica econômica e ambiental, identidade e coesão social, cultural e geográfica. Maiores que o município e menores que o estado, os Terri-
tórios demonstram, de forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e das instituições de cada localidade. Isso facilita 
o planejamento de ações governamentais para o desenvolvimento dessas regiões.

19 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

Sim, no bloco 

2 Não 

19.3 - Telefone: 
      

19.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

19.2 - Cargo:  

Assinatura:-

3 Não sabe informar

1

OBSERVAÇÔES



1 - A prefeitura, no ano de 2014, contratou: 

Assessoria para realizar atividades 
para a contratação de funcionários1.1

Assessoria para realizar atividades 
para pagamento de funcionários1.2 Assessoria jurídica1.3

Assessoria contábil/financeira1.4 Assessoria cartográfica1.5
 Assessoria para elaboração de pro-
jetos para a captação de recursos1.6

Não contratou1.7 Não sabe informar1.8

2 - Indique, dentre as atividades abaixo, as terceirizadas, mesmo que parcialmente:

2.2 2.32.1

2.4

Coleta de resíduo sólido industrial

Segurança das unidades prediais 
da administração municipal

Coleta de resíduo sólido domiciliar Coleta de resíduo sólido hospitalar

2.5 2.6Limpeza urbana
Limpeza nas unidades prediais 
da administração municipal

Nenhuma das atividades2.7 Não sabe informar2.9Iluminação pública 2.8

BLOCO  07 TERCEIRIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO

3 - Indique, dentre as atividades abaixo, as informatizadas:

3.2 3.33.1

3.4

Cadastro e/ou banco de 
dados de patrimônio

Cadastro e/ou banco 
de dados de funcionários

Cadastro e/ou banco 
de dados de saúde

Cadastro e/ou banco 
de dados de educação

3.5 3.6Folha de pagamento
Controle da execução
orçamentária

Nenhuma das atividades3.7 Não sabe informar3.8

4 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

Sim, no bloco 

2 Não 

4.3 - Telefone: 
      

4.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

4.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

OBSERVAÇÔES



BLOCO  08 GESTÃO AMBIENTAL

19 - O município possui Sistema de Informação Geográfica? 1 2Sim Não

4 - Estágio atual da Agenda 21 Local:

1

3 - 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 6) 3
Desconhece o que seja Agenda 21 Local
(passe para o quesito 6)

Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS) é um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos 
humanos que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem.
É um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com objetivo de coletar, arma-
zenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido.

1 - O município possui base cartográfica digitalizada? 1 2Sim Não

2 - O município possui Sistema de Informação Geográfica? 1 2Sim Não

Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS) é um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos
humanos que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem.
É um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com objetivo de coletar, arma-
zenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido.

Sensibilização/mobilização 
Definição de diagnóstico 
e metodologia

Elaboração do Plano de De-
senvolvimento Sustentável

Implementação de ações da 
Agenda 21 em políticas públicas21 43

Não sabe informar3

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

6 - O município realiza licenciamento ambiental? Sim Não (passe para o quesito 8)1 2

7 - Indique o número de licenças concedidas no ano de 2014:

7.1 - Licenças Prévias (LP) 7.3 - Licenças de Operação (LO)7.2 - Licenças Instalação (LI)

Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de em-
preendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer for-
ma, possam causar degradação ambiental.
Conforme Resolução Nº 237, Art. 6º, de 19 de setembro de 1997, compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de impacto local e daquelas que  lhe  forem delegadas pelo Estado por instru-
mento legal ou convênio.

Licença Prévia (LP) - Licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Aprova a 
viabilidade ambiental do empreendimento, não autorizando o início das obras.

Licença Instalação (LI) - Licença que aprova os projetos. É a licença que autoriza o início da obra/empreendimento. É concedida depois de atendidas 
as condições da Licença Prévia.

Licença de Operação (LO) - Licença que autoriza o início do funcionamento do empreendimento/obra. É concedida depois de atendidas as condições 
da Licença de Instalação.

1

8 - O município implantou o Cadastro Ambiental Rural - CAR? 

21 Sim Não 3 Desconhece o que seja Cadastro Ambiental Rural

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 
ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de 
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

9 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

Sim, no bloco 

2 Não 

9.3 - Telefone: 
      

9.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

9.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

OBSERVAÇÔES



BLOCO  09 ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (Continua)

Consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da federação, para a realização de objetivos de interesse  comum  em 
qualquer área, voltados para o desenvolvimento regional. Os consórcios  podem  ser firmados entre todas as esferas de governo (municípios-
municípios, municípios-estados, municípios-estado-União). Entretanto, a  União  somente  participará de consórcios públicos em que também 
façam  parte  todos  os  estados  em  cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Todo consórcio público possui CNPJ. (Lei 
Federal nº. 11.107, de abril de 2005, que rege os Consórcios Públicos.)

O município faz parte de consórcio público na área de:

1 Educação:

/ /1.1.1 - CNPJ:1.1 Intermunicipal

1.2 Estado

1.3 União

/ /1.2.1 - CNPJ:

/ /1.3.1 - CNPJ:

2 Saúde:

/ /2.1.1 - CNPJ:2.1 Intermunicipal

2.2 Estado

2.3 União

/ /2.2.1 - CNPJ:

/ /2.3.1 - CNPJ:

3
Assistência e 
desenvolvimento 
social:

/ /3.1.1 - CNPJ:3.1 Intermunicipal

3.2 Estado

3.3 União

/ /3.2.1 - CNPJ:

/ /3.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 
 

2

1 Sim  

Não 

2

1 Sim  

Não 

4 Turismo:

/ /4.1.1 - CNPJ:4.1 Intermunicipal

4.2 Estado

4.3 União

/ /4.2.1 - CNPJ:

/ /4.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 

5 Cultura:

/ /5.1.1 - CNPJ:5.1 Intermunicipal

5.2 Estado

5.3 União

/ /5.2.1 - CNPJ:

/ /5.3.1 - CNPJ:

6 Habitação:

/ /6.1.1 - CNPJ:6.1 Intermunicipal

6.2 Estado

6.3 União

/ /6.2.1 - CNPJ:

/ /6.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 

2

1 Sim  

Não 



7 Meio ambiente:

/ /7.1.1 - CNPJ:7.1 Intermunicipal

7.2 Estado

7.3 União

/ /7.2.1 - CNPJ:

/ /7.3.1 - CNPJ:

8 Transporte:

/ /8.1.1 - CNPJ:8.1 Intermunicipal

8.2 Estado

8.3 União

/ /8.2.1 - CNPJ:

/ /8.3.1 - CNPJ:

9
Desenvolvimento 
urbano:

/ /9.1.1 - CNPJ:9.1 Intermunicipal

9.2 Estado

9.3 União

/ /9.2.1 - CNPJ:

/ /9.3.1 - CNPJ:

10
Saneamento
básico:

/ /10.1.1 - CNPJ:10.1 Intermunicipal

10.2 Estado

10.3 União

/ /10.2.1 - CNPJ:

/ /10.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 
 

2

1 Sim  

Não 

2

1 Sim  

Não 

2

1 Sim  

Não 

BLOCO  09 ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (Continua)

11 Gestão das águas:

/ /11.1.1 - CNPJ:11.1 Intermunicipal

11.2 Estado

11.3 União

/ /11.2.1 - CNPJ:

/ /11.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 

12
Manejo de resíduos 
sólidos:

/ /12.1.1 - CNPJ:12.1 Intermunicipal

12.2 Estado

12.3 União

/ /12.2.1 - CNPJ:

/ /12.3.1 - CNPJ:

2

1 Sim  

Não 



BLOCO  09 ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (Conclusão)

13 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

Sim, no bloco 

2 Não 

13.3 - Telefone: 
      

13.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

13.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

OBSERVAÇÔES
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2 - Nome do órgão municipal gestor do serviço de abastecimento de água: (em letra maiúscula e não abreviar)

3 - Forma de execução do serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição:

1
A prefeitura é a única 
executora do serviço 2

Outra(s) entidade(s) é(são) 
executora(s) do serviço 3

A prefeitura e outra(s) entidade(s) 
são executoras do serviço

4 - Número de entidades executoras 
     do serviço de  abastecimento  de 
     água:

5 - Nome e endereço da(s) entidade(s) executora(s) do serviço de abastecimento de água: (em letra maiúscula e não abreviar)

5.1.2 - CNPJ: 5.1.3 - Telefone:

5.1.4 - Logradouro:

5.1.5 - Número:

/ / -

5.1 - ENTIDADE 1

5.1.1 - Nome ou Razão social: 

Abastecimento de água

1 - Existe rede de abastecimento de água no município? Sim Não (passe para o quesito 6)1 2

5.1.6 - Complemento:

5.1.8 - CEP:5.1.7 - Bairro: -

5.1.9 - E-mail: 

5.2.2 - CNPJ: 5.2.3 - Telefone:

5.2.4 - Logradouro:

5.2.5 - Número: 5.2.6 - Complemento:

5.2.8 - CEP: -

/ / -

5.2 - ENTIDADE 2

5.2.1 - Nome ou Razão social: 

5.2.7 - Bairro:

5.2.9 - E-mail: 

5.3.2 - CNPJ: 5.3.3 - Telefone:

5.3.4 - Logradouro:

5.3.5 - Número: 5.3.6 - Complemento:

5.3.8 - CEP: -

/ / -

5.3 - ENTIDADE 3

5.3.1 - Nome ou Razão social: 

5.3.7 - Bairro:

5.3.9 - E-mail: 
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Esgotamento sanitário

7 - Nome do órgão municipal gestor do serviço de esgotamento sanitário: (em letra maiúscula e não abreviar)

10 - Nome e endereço da(s) entidade(s) executora(s) do serviço  de esgotamento sanitário: (em letra maiúscula e não abreviar)

10.1.2 - CNPJ: 10.1.3 - Telefone:

10.1.4 - Logradouro:

10.1.5 - Número: 10.1.6 - Complemento:

10.1.8 - CEP: -

/ / -

10.1 - ENTIDADE 1

10.1.1 - Nome ou Razão social: 

10.1.7 - Bairro:

10.1.9 - E-mail: 

8 - Forma de execução do serviço  de esgotamento sanitário:

1
A prefeitura é a única 
executora do serviço 2

Outra(s) entidade(s) é(são) 
executora(s) do serviço 3

A prefeitura e outra(s) entidade(s) 
são executoras do serviço

9 - Número de entidades executoras 
     do   serviço    de   esgotamento 
     sanitário:
    

6 - Existe rede de esgotamento sanitário no município? Sim Não (passe para o quesito 11)1 2

10.2.2 - CNPJ: 10.2.3 - Telefone:

10.2.4 - Logradouro:

10.2.5 - Número: 10.2.6 - Complemento:

10.2.8 - CEP: -

/ / -

10.2 - ENTIDADE 2

10.2.1 - Nome ou Razão social: 

10.2.7 - Bairro:

10.2.9 - E-mail: 

10.3.2 - CNPJ: 10.3.3 - Telefone:

10.3.4 - Logradouro:

10.3.5 - Número: 10.3.6 - Complemento:

10.3.8 - CEP: -

/ / -

10.3 - ENTIDADE 3

10.3.1 - Nome ou Razão social: 

10.3.7 - Bairro:

10.3.9 - E-mail: 
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Manejo de águas pluviais

12 - Nome do órgão municipal gestor do serviço de manejo de águas pluviais: (em letra maiúscula e não abreviar)

15 - Nome e endereço da(s) entidade(s) executora(s) do serviço  de manejo de águas pluviais: (em letra maiúscula e não abreviar)

15.1.2 - CNPJ: 15.1.3 - Telefone:

15.1.4 - Logradouro:

15.1.5 - Número: 15.1.6 - Complemento:

15.1.8 - CEP: -

/ / -

15.1 - ENTIDADE 1

15.1.1 - Nome ou Razão social: 

15.1.7 - Bairro:

15.1.9 - E-mail: 

13 - Forma de execução do serviço  de manejo de águas pluviais:

1
A prefeitura é a única 
executora do serviço 2

Outra(s) entidade(s) é(são) 
executora(s) do serviço 3

A prefeitura e outra(s) entidade(s) 
são executoras do serviço

14 - Número de entidades executoras 
       do   serviço  de  manejo de águas 
       pluviais :
    

11 - Existe manejo de águas pluviais no município? Sim Não (passe para o quesito 16)1 2

15.2.2 - CNPJ: 15.2.3 - Telefone:

15.2.4 - Logradouro:

15.2.5 - Número: 15.2.6 - Complemento:

15.2.8 - CEP: -

/ / -

15.2 - ENTIDADE 2

15.2.1 - Nome ou Razão social: 

15.2.7 - Bairro:

15.2.9 - E-mail: 

15.3.2 - CNPJ: 15.3.3 - Telefone:

15.3.4 - Logradouro:

15.3.5 - Número: 15.3.6 - Complemento:

15.3.8 - CEP: -

/ / -

15.3 - ENTIDADE 3

15.3.1 - Nome ou Razão social: 

15.3.7 - Bairro:

15.3.9 - E-mail: 
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Manejo de resíduos sólidos

17 - Nome do órgão municipal gestor do serviço de manejo de resíduos sólidos: (em letra maiúscula e não abreviar)

20 - Nome e endereço da(s) entidade(s) executora(s) do serviço  de manejo de resíduos sólidos: (em letra maiúscula e não abreviar)

20.1.2 - CNPJ: 20.1.3 - Telefone:

20.1.4 - Logradouro:

20.1.5 - Número: 20.1.6 - Complemento:

20.1.8 - CEP: -

/ / -

20.1 - ENTIDADE 1

20.1.1 - Nome ou Razão social: 

20.1.7 - Bairro:

20.1.9 - E-mail: 

18 - Forma de execução do serviço  de manejo de resíduos sólidos:

1
A prefeitura é a única 
executora do serviço 2

Outra(s) entidade(s) é(são) 
executora(s) do serviço 3

A prefeitura e outra(s) entidade(s) 
são executoras do serviço

19 - Número de entidades executoras 
       do serviço  de manejo de resíduos 
       sólidos:
    

Não (passe para o quesito 21)2Sim116 - Existe manejo de resíduos sólidos no município?

20.2.2 - CNPJ: 20.2.3 - Telefone:

20.2.4 - Logradouro:

20.2.5 - Número: 20.2.6 - Complemento:

20.2.8 - CEP: -

/ / -

20.2 - ENTIDADE 2

20.2.1 - Nome ou Razão social: 

20.2.7 - Bairro:

20.2.9 - E-mail: 

20.3.2 - CNPJ: 20.3.3 - Telefone:

20.3.4 - Logradouro:

20.3.5 - Número: 20.3.6 - Complemento:

20.3.8 - CEP: -

/ / -

20.3 - ENTIDADE 3

20.3.1 - Nome ou Razão social: 

20.3.7 - Bairro:

20.3.9 - E-mail: 
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21 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

Sim, no bloco 

2 Não 

21.3 - Telefone: 
      

21.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

21.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

OBSERVAÇÔES
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1 - O órgão responsável pela política de ciência, tecnologia e inovação no município caracteriza-se como:

4 - Escolaridade do titular do órgão responsável pela política de ciência, tecnologia e inovação:

1 2

3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto (passe para o quesito 6) Ensino fundamental ( 1º Grau) completo (passe para o quesito 6)

Ensino médio (2º Grau) incompleto (passe para o quesito 6)

6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo (passe para o quesito 6)

Ensino superior incompleto (passe para o quesito 6)

5 - Qual a área de formação de nível superior do gestor de ciência, tecnologia e inovação? 

Humanidades e Artes 

Saúde e Bem-Estar Social 

Educação Ciências Sociais, Negócios e Direito 

Serviços

1

7

2

8

Ciências, Matemática e Computação 4

Engenharia, Produção e Construção Agricultura e Veterinária 5 6

3

7 - Idade do gestor : anos1 2Masculino  Feminino6 - Sexo do gestor de ciência, tecnologia e inovação:

2 - A que secretaria ou setor a formulação, coordenação e implementação de política de ciência, tecnologia e inovação está associada ou subordinada? 
    (admite múltipla marcação)

2.1

2.4

Educação

Planejamento Orçamento e/ou Gestão 2.5

2.32.2 Agricultura, Pecuária e/ou IrrigaçãoDesenvolvimento econômico

Meio Ambiente e/ou Recursos Hídricos 2.6 Outra

1 3 Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura
(passe para o quesito 8)

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

Órgão da administração indireta 
(passe para o quesito 3) 

Secretaria municipal exclusiva
(passe para o quesito 3) 

3 - Nome do órgão gestor responsável pela política de ciência, tecnologia e inovação:

8 Mestrado concluído 9 Doutorado ou pós-doutorado concluídos

Educação - Administração Educacional, Pedagogia, Formação de professor de educação básica, Formação de professor de disciplinas profissio-
nais, Formação de professor de matérias específicas, dentre outros.

Humanidade e artes - Artes e mídia, Belas artes, Design e estilismo, Filosofia e ética, História e arqueologia, Letras, Música e artes cênicas, Teo-
logia, Artes gráficas, Fotografia, Multimídia, Produção de multimídia, Som e imagem, dentre outros.

Ciências Sociais, Negócios e Direito - Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da informação, Ciência política, Relações internacionais,  Ciências 
sociais,  Ciências contábeis, Direito, Economia, Administração, Cinema e vídeo, Comunicação social, Marketing e publicidade, Relações públicas, 
Psicologia, dentre outros.  

Ciências, Matemática e Computação - Biomedicina, Ciências biológicas, Administração de redes, Ciência da computação, Tecnologia da informa-
ção, Ecologia, Geografia, Geologia, Oceanografia, Ciência atuarial, Estatística, Astronomia, Física, Matemática, Análise de sistemas, Química, den-
tre outros. 

Engenharia, Produção e Construção - Arquitetura e urbanismo, Paisagismo, Engenharia eletrotécnica, Engenharia de computação, Engenharia 
mecatrônica, Tecnologia digital, Telecomunicações, Telemática, Engenharia civil e de construção, Engenharia industrial, Engenharia mecânica, En-
genharia de produção de materiais, Engenharia de minas, Engenharia de petróleo, Engenharia de alimentos, Engenharia química, Engenharia têxtil, 
Construção naval, Engenharia aeroespacial, dentre outros.

Agricultura e Veterinária - Engenharia florestal, Silvicultura, Horticultura, Agroecologia, Engenharia agrícola, Tecnologia em agronegócio,  Zootec-
nia, Engenharia de pesca, Medicina veterinária, dentre outros.

Saúde e Bem-Estar Social - Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia, Educação física, Serviço social, Tecnologia de radiologia, Fisiotera-
pia, Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia ocupacional, dentre outros. 

Serviços - Economia doméstica, Gestão desportiva e de lazer, Gastronomia, Gestão ambiental, Curso Estética e Cosmética, Formação militar, 
Ciência aeronáutica, Turismo, dentre outros.

8 - A Lei Orgânica do município trata da Ciência, Tecnologia, Inovação? 

Pós-graduação (especialização e aper-
feiçoamento da graduação concluídos)

1 2Sim Não

9 - O município possui Lei de Inovação?

2 Não

1 Sim  9.1 - Lei/ano de criação:
/



Objeto regulamentado
Forma de regulamentação:     1- Lei
2 - Decreto  3 - Portaria  4 - Resolução

Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação10.1

10.2 Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fundo Municipal de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação

Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

10.3

10.4

10.7

10.6

Incentivos fiscais à Ciência, Tecnologia e Inovação10.5

10.1.1

10.2.1

10.3.1

10.4.1

10.5.1

10.6.1

10.7.1

10.12 Nenhum objeto

BLOCO  11 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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10 -  Assinale a existência de objeto regulamentado por instrumento legal e indique qual é a forma de regulamentação: (admite múltipla marcação) 

10.8

10.9

10.8.1

10.9.1

2 Não (passe para o quesito 13)

11 - O município possui Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação?

11.2 - O Conselho é paritário? 11.3 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)1 Sim  

2

1 Sim

Não
11.3.4

11.3.1 Consultivo Deliberativo

11.3.3

11.3.2

Normativo Fiscalizador

 11.1 - Lei/ano de criação:

/

12 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

13 - O município já realizou Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação? 

1

2

Sim

Não

13.1 - Ano da última Conferência:

14 - Valor total do dispêndio, do ano de 2013, das atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):

Atividades internas de P&D compreendem aquelas desenvolvidas pela administração direta ou indireta.

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de 
conhecimentos e o uso destes para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. O de-
senho, a construção e o teste de protótipos e de instalações piloto constituem muitas vezes a fase mais importante das atividades de P&D. Inclui tam-
bém o desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço tecnológico ou científico.

1 - R$
,

Não sabe informar (passe para o quesito 16)2

Não houve dispêndio (passe para o quesito 16)3

10.10 10.10.1

10.11 10.11.1



15 - Distribuição percentual, do valor total dos dispêndios do ano de 2013, de acordo com as fontes de financiamento utilizadas para atividades internas 
       de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):

FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundos próprios (inclusive empréstimos)

Financiamento de empresas 
brasileiras

De empresas estatais (ex: Petrobrás, Eletrobrás, etc.)

De empresas privadas, de instituições de pesquisa, centros tecnológicos e universidades 
privadas

Financiamento público
estadual

De instituições financeiras estaduais

Financiamento procedente 
do exterior

De governos, universidades, organismos internacionais, etc

Financiamento da receita 
do próprio município

PERCENTUAL

15.1 %

15.2

15.3

15.4

15.5

15.8

Financiamento público
federal

De instituições financeiras estatais (FINEP, BNDES, BB, BND, BASA)

De outros organismos da administração pública federal (administração direta, agências de 
fomento à pesquisa como o CNPq, instituições de pesquisa, centros tecnológicos, univer-
sidades e empresas federais como EMBRAPA etc.) 

15.6

15.7

BLOCO  11 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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16 - No ano de 2014, existiam pessoas do quadro do município (administração direta e indireta), normalmente ocupadas nas atividades de Pesquisa e 
       Desenvolvimento (P&D)?

Pesquisadores

Técnicos

Auxiliares

PESSOAS COM DEDI-
CAÇÃO EXCLUSIVA

PESSOAS COM DEDI-
CAÇÃO PARCIALQUALIFICAÇÃO

 

 

 

16.1.2  16.1.3

 16.2.3

 16.3.3

16.1.1

16.2.1

16.3.1

16.2.2

16.3.2

16.5

16.1 - Informe o número de pessoas, segundo o nível de qualificação e a dedicação a estas atividades:

2

1 Sim

Não 

17 - Valor total do dispêndio, do ano de 2013, das atividades externas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):

Atividades externas de P&D compreendem aquelas realizadas por outra organização (empresas ou instituições tecnológicas que não façam 
parte da administração direta ou indireta do município), e financiadas e/ou adquiridas pelo município.

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de 
conhecimentos e o uso destes para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. O de-
senho, a construção e o teste de protótipos e de instalações piloto constituem muitas vezes a fase mais importante das atividades de P&D. Inclui tam-
bém o desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço tecnológico ou científico.

1 - R$
,

Não sabe informar (passe para o quesito 19)2

Não houve dispêndio (passe para o quesito 19)3

TOTAL

 

 

 
TOTAL   16.4.316.4.1 16.4.2  

Não sabe
informar

17.1 - Qual o percentual: 17.1.1 - Recebido do Governo Federal:

17.1.2 - Recebido do Governo Estadual:

%

%

De outros organismos da administração pública estadual (administração direta, Fundação 
de Amparo à Pesquisa (FAP’s), instituições de pesquisa, centros tecnológicos, universida-
des e empresas estaduais etc.) 

%

%

%

%

%

%

%
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18 - Distribuição percentual, do valor total dos dispêndios das atividades externas, do ano de 2013, segundo tipo de organização realizadora de Pesquisa 
       e Desenvolvimento (P&D):

TIPO DE ORGANIZAÇÃO PERCENTUAL

Empresas privadas e estatais e de instituições de pesquisa e centros tecnológicos

Universidades públicas

Universidades privadas

Outros organismos da administração pública (administração direta, Fundação de
 Amparo à Pesquisa (FAP’s), instituições de pesquisas e centros tecnológicos e 
empresas como EMBRAPA, etc.)

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

No Brasil

No exterior Empresas, governos, universidades, organismos internacionais, etc

Não sabe informar18.6

Atividades científicas e técnicas correlatas - são atividades relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento experimental e que contribuem 
para a geração, difusão e aplicação do conhecimento científico e técnico.

19.1

19.2

Serviços científicos e tecnológicos prestados por bibliotecas, arquivos, centros de informação e documentação, serviços de referência, centros 
de congressos científicos, bancos de dados e serviços de tratamento da informação

19.3

Serviços científicos e tecnológicos prestados por museus de ciência e/ou tecnologia, jardins botânicos ou zoológicos e outros acervos de Ciên-
cia e Tecnologia (antropológicos, arqueológicos, geológicos, etc.)

Trabalhos sistemáticos de tradução e edição de livros e periódicos de Ciência e Tecnologia (exceto livros texto para os cursos escolares e uni-
versitários)

19.4
Levantamentos topográficos, geológicos e hidrológicos; observações astronômicas, meteorológicas e sismológicas de rotina; inventários relati-
vos ao solo; à flora e fauna; testes e ensaios de rotina do solo, da atmosfera e da água; teste e controle de rotina dos níveis de radioatividade

19 - Dentre as Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC) descritas abaixo, assinale as realizadas pela administração direta ou indireta no ano 
       de 2014: (admite múltipla marcação)

19.5  Prospecção e atividades afins objetivando a localização e identificação de petróleo e outros recursos minerais

19.6
Coleta de informações sobre fenômenos humanos, sociais, econômicos e culturais, com finalidade, em geral, de compilar dados estatísticos pe-
riódicos, como: censos populacionais; estatísticas de produção, distribuição e consumo; estudos de mercado; estatísticas sociais e culturais, etc.

19.7
Teste, padronização, metrologia e controle de qualidade: trabalhos regulares de rotina destinados à análise, controle e teste de materiais, pro-
dutos, dispositivos e processos. Inclui o estabelecimento e manutenção de normas e padrões legais de medida.

19.9

19.8
Trabalhos regulares de rotina objetivando a assessoria a clientes, outras seções de uma organização ou usuários independentes de forma a 
lhes prestar ajuda na aplicação dos conhecimentos científicos, tecnológicos e de gestão. Inclui também os serviços de extensão e de consul-
toria organizados pelo Estado para os agricultores e para a indústria.

Atividades relativas a patentes e licenças: trabalhos sistemáticos de natureza científica, jurídica e administrativa relacionados com patentes e 
licenças executados por órgãos públicos.

19.10 Não realiza nenhuma das atividade descritas (passe para o quesito 21)

20 - Valor total dos dispêndios, do ano de 2013, das Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC):

1 - R$
,

Não sabe informar2 Não houve dispêndio 3

As instituições típicas de Ciência e Tecnologia são aquelas que têm por finalidade a realização de atividades de Pesquisa e Desenvolvimen-
to (P&D) e/ou Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC) de modo permanente e organizado, e que aplicam a maior parte de seus 
recursos nestas atividades. Relacionar instituições enquadradas mesmo que vinculadas às outras secretarias. 

21 - Existem, pertencentes à administração direta ou indireta do município, instituições típicas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e/ou Atividades 
       Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)?

21 Sim Não (passe para o quesito 23)21.1 - Número de instituições:

%

%

%

%

%
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22 - Relacione instituições, pertencentes à administração direta ou indireta do município, típicas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e/ou Atividades 
       Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC): (em letra maiúscula e não abreviar)

22.1 - INSTITUIÇÃO 1

22.1.1 - Nome ou razão social:

22.1.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar

22.2 - INSTITUIÇÃO 2

22.2.1 - Nome ou razão social:

22.2.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar

22.3 - INSTITUIÇÃO 3

22.3.1 - Nome ou razão social:

22.3.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar

22.4 - INSTITUIÇÃO 4

22.4.1 - Nome ou razão social:
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22.5 - INSTITUIÇÃO 5

22.5.1 - Nome ou razão social:

22.5.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar

22.6 - INSTITUIÇÃO 6

22.6.1 - Nome ou razão social:

22.6.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar

23 - Informe, por modalidade, o número de bolsistas concedidas no país e o de mensalidades pagas no ano de 2014:
       

Outras - inclui bolsas de Aperfeiçoamento, Especialização, Doutorado Sanduíche no País (programa de bolsa de estudo no qual
o estudante tem a chance de fazer parte, de alguns meses a um ano, do seu curso de doutorado em outra instituição brasileira) e 
Apoio à Difusão do Conhecimento.

Iniciação científica:

Mestrado:

Doutorado:

Pós-doutorado:

Outras:

QUALIFICAÇÃO BOLSISTAS MENSALIDADES

23.1.1 23.1.2

23.2.1 23.2.2

23.3.1 23.3.2

23.4.1 23.4.2

23.5.1 23.5.2

23.6
Não sabe informar 
(passe para o quesito 25)

23.7
Não foi concedida nenhuma bolsa 
(passe para o quesito 25)

22.4.2 - Qualificação da instituição:

1

3

2Dedicada exclusivamente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Dedicada parcialmente à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

6

4

5

Dedicada exclusivamente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicada parcialmente à Atividades Científicas e Técnicas 
Correlatas (ACTC)

Dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)

Dedicação exclusiva ou parcial ao financiamento 
da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

7 Não sabe informar
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24 - Considerando o total de bolsas quantificadas na questão anterior, classifique-as percentualmente quanto à grande área do conhecimento:
       

Ciências Agrárias

Ciências da Saúde

Ciências Humanas

Engenharias

24.1 %

24.3 %

24.5 %

24.7 %

24.9 %

Ciências Biológicas

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Sociais Aplicadas

Linguística, Letras e Artes

24.2 %

24.4 %

24.6 %

24.8 %

24.10 Não sabe informar 
Outras (Inclui as áreas: Interdisciplinar, Engenharia/Tecnologia/
Gestão, Meio Ambiente e Agrárias, Biotecnologia, Ciências.)

(Continua)

25 -  Existem no município, de responsabilidade da gestão municipal, iniciativas de Parque Tecnológico?

Parques tecnológicos são empreendimentos para a promoção de ciência, tecnologia e inovação, criados e geridos com o objetivo de promover 
pesquisa e inovação na área tecnológica e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas. São espaços que 
oferecem oportunidade para as empresas transformarem pesquisa em produto, aproximando os centros de conhecimento (universidades, centros 
de pesquisas e escolas) do setor produtivo (empresas em geral).

25.1.2.4

25.1.2.1 Municipal Estadual

25.1.2.3

25.1.2.2

Federal Privado

25.2.2.4

25.2.2.1 Municipal Estadual

25.2.2.3

25.2.2.2

Federal Privado

25.3.2.4

25.3.2.1 Municipal Estadual

25.3.2.3

25.3.2.2

Federal Privado

25.5 Não

25.1 Sim, em fase de operação 

25.2 Sim, em fase de implantação 

25.3 Sim, em fase de projeto

25.1.1

25.2.1

25.3.1

ATENÇÃO: Nos quesitos 25, 26, 27 e 28, quando na coluna QUANTIDADE, o valor informado for igual a 1, na coluna 
PRINCIPAL FONTE DE FINANCIAMENTO deve ser assinalado apenas um único item.

25.4.1 - Quantas possuem vinculação com Instituição de Ciência e Tecnologia?25.4 - TOTAL:

26 -  Existem no município, de responsabilidade da gestão municipal, iniciativas de Incubadoras?

26.1.2.4

26.1.2.1 Municipal Estadual

26.1.2.3

26.1.2.2

Federal Privado

26.2.2.4

26.2.2.1 Municipal Estadual

26.2.2.3

26.2.2.2

Federal Privado

26.3.2.4

26.3.2.1 Municipal Estadual

26.3.2.3

26.3.2.2

Federal Privado

26.5 Não

26.1 Sim, em fase de operação 

26.2 Sim, em fase de implantação 

26.3 Sim, em fase de projeto

26.1.1

26.2.1

26.3.1

QUANTIDADE PRINCIPAL FONTE DE FINANCIAMENTOFASE

Incubadora - são mecanismos de estímulo e apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conheci-
mento que facilitam a implantação de novas empresas que tenham como principal estratégia de negócios a inovação tecnológica.

26.4.1 - Quantas possuem vinculação com Instituição de Ciência e Tecnologia?26.4 - TOTAL:

QUANTIDADE PRINCIPAL FONTE DE FINANCIAMENTOFASE



27 -  Existem no município, de responsabilidade da gestão municipal, iniciativas de Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs?

27.1.2.4

27.1.2.1 Municipal Estadual

27.1.2.3

27.1.2.2

Federal Privado

27.2.2.4

27.2.2.1 Municipal Estadual

27.2.2.3

27.2.2.2

Federal Privado

27.3.2.4

27.3.2.1 Municipal Estadual

27.3.2.3

27.3.2.2

Federal Privado

27.5 Não

27.1 Sim, em fase de operação 

27.2 Sim, em fase de implantação 

27.3 Sim, em fase de projeto

27.1.1

27.2.1

27.3.1

QUANTIDADE PRINCIPAL FONTE DE FINANCIAMENTOFASE

28 -  Existem no município, de responsabilidade da gestão municipal, iniciativas de Telecentros?

28.1.2.4

28.1.2.1 Municipal Estadual

28.1.2.3

28.1.2.2

Federal Privado

28.2.2.4

28.2.2.1 Municipal Estadual

28.2.2.3

28.2.2.2

Federal Privado

28.3.2.4

28.3.2.1 Municipal Estadual

28.3.2.3

28.3.2.2

Federal Privado

28.4 Não

28.1 Sim, em fase de operação 

28.2 Sim, em fase de implantação 

28.3 Sim, em fase de projeto

28.1.1

28.2.1

28.3.1

QUANTIDADE PRINCIPAL FONTE DE FINANCIAMENTOFASE

Telecentros unidades que oferecem treinamentos para Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), de forma gratuita,  compostas por 
computadores conectados à internet e que contam com a presença de monitores em tempo integral.

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) - unidades tecnológicas de referência, ambientes tecnológicos municipais ou regionais para a exten-
são tecnológica, a inclusão social, a redução das desigualdades sociais e a democratização do conhecimento.

28.5 Não

BLOCO  11 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
(Continua)

28.4.1 - Quantas possuem vinculação com Instituição de Ciência e Tecnologia?28.4 - TOTAL:

27.4.1 - Quantas possuem vinculação com Instituição de Ciência e Tecnologia?27.4 - TOTAL:

30 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

30.3 - Telefone: 
      

30.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

30.2 - Cargo:  

Assinatura:-

29 - O município tem algum programa ou ação de disseminação da atividade científica junto à população? 1 2Sim  Não 

OBSERVAÇÔES



OBSERVAÇÔES



OBSERVAÇÔES



OBSERVAÇÔES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

