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Ano Unidade da Federação 

PRESID~NOIA DA REPOBLIOA 

Código 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATtsTICA 

• CONSELHO NACIONAL DE ESTATfSTICA 

XXIX CAMPANHA ESTATISTICA 

Zona FiSiográfica Código Muolcfpio Código Número do 
cadastro 

Assistência a Desvalidos 

Modêlo 

(Entidades Mantenedoras ou Suhvencionadoras e Movimento da Entidade) 
Informações relativas ao ano de 1964 

ANTES DE PREENCHER, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS 

DESTINA-SE êste questionário a coletar dados que permitam conhecer o movimento das entidades esta- DEVE o infonnante ter o cuidado de não deixar em branco nenhwn espaço reservado para resposta, pre-

tais, paraestatais, particulares ou leigas existentes no Município, mantenedoras ou subvencionadoras de esta- enchendo-o com o sinal - (traço horizontal) quando o fenômeno não existir, ou .. . (três pontos) quando o dado 
belecimentos ou serviços que prestem assistência a desvalidos, tais como: tratamento médico, com ou sem inter- fõr desconhecido. 
namento, asilamento, albergamento, instrução em geral, distribuição de alimentos, roupas, remédios, etc., inde-

pendentemente da idade das pessoas atendidas. Em "OBSERVAÇÕES" serão registradas tôdas as ocorrências dignas de nota verificadas no preenchi-

Considerem-se desvalidos os menores abandonados, as pessoas idosas desamparadas, os fisicamente in- mento do questionário, tais como o motivo por que não pôde ser preenchido determinado item, a explicação de 

capazes e os indigentes em geral. alguma das infonnações prestadas e qualquer outro esclarecimento complementar considerado importante. 

1 - CARACTERIZAÇÃO E MOVIMENTO DA ENTIDADE 

Instrur;ões - No item 7 registrem-se as despesas feitas pela entidade, para seu próprio funcionamento, tais como: despesas com pessoal, aluguel, material de conswno, móveis e utensílios, etc., incluindo-se aqui 

romente aquelas verificadas na sede da entidade. No item 8 registre-se a importAncia total que a entidade haja distribu1do durante o ano, aos estabelecimentos ou serviços que mantenha ou subvencione. 

1. I:>enoininação ------- -- ------ --------------- --- - - - ------- --- ----------- ---------------------- ----- 2 . Enderêço da sede=----------------------------------------------- - ---------- --- ------------ -- ---
(rua e a.o ou lu11ar) 

a) I>istrito- --------------------------------------------------------------------- b) Situação.·------------------ ----- -------------- ----- ------------------ ------ ------------ -------- ---------- --------
(sooa urbana, 1uburbana ou rural) 

3. Caso a entidade possua sócios ou subscritores, quanto existiam em 31-XII-1964? ___ ----------------- 4. Qual o valor que a entidade recebeu em 1964 em doações e subvenções de a) Particulares? Cr$----------- __ _ 

b) Govêmo Municipal? CrS.. --- -- --- --- --- - - ----- -- -----. -- • - ---------- ------ _ e) Govêmo Estadual? Cr$. __________________ ----- _ ----- -- ------ -- d) Govêrno Federal? Cr$ •• ---- - - • - - ------ - - - -- • -- _ 

5. Qual o valor proveniente das outras fontes de receita em 1964? Cr$-- ---------- --------- 6. Quanto a entidade gastou com seu funcionamento em 1964? Cr$-------------------- 7. Qual o valor dos recursos 

distribuídos pela entidade em 1964 aos estabelecimentos e serviços (total da coluna d do quadro II)? Cr$- ---------------------· 

(Continua no verso) 
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II - RECURSOS DISTRIBUtDOS 

Instruçõos - Coluna a - R elacionem-se, começando pelos Asilos e Recolhimentos, todos os estabelecimentos que prestam serviços, mantidos ou subvencionados pela entidade. No item 2, mencionem-se o nome e a 
rmalidadc do Estabelecimento ou Serviço; exemplo: Maternidade Bezerra de Menezes - hospitalar; Laboratório Médico Bezerra de Menezes - para-hospitalar; AlmOço Semanal dos M endigos - alimentação, etc. Nas 
colunas b. e e e indiquem-se o endereço de cada Estabelecimento ou Serviço arrolado na coluna a e os recursos a ~le distribuídos. 

E NDERltÇO COMPLETO 

NOME DO E STABELECIMENTO OU SERVIÇO 
Rua e n.0 ou lugar 

a b 

Distrito 

e 

Situação 
(urbana, 

suburbana 
ou rural) 

d 

RECURSOS DISTRmU!DOS 
(Cr$) 

e 
----·------------- ----------------·-·--

1. Asilos e recolhimentos: 

2. Outros (indicar nome e finalidade): 

TOTAL DOS RECURSOS DISTRmutoos ..••••...• ... 

O:SSERVAÇ()ES: •• - ------------------ ------------------------------------- - ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------ -

--------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------

Data da infonnação: ______ , ____ __ ,1965 
{

Assinatura--- -------··--------------------------- ------ ------- -- -------------------------------·-------
Informante 

Qualidade- ---- -------------- ---- ----·-- --- ------- --- ------------------------ ---------------------------
Serriço GT'áflco do I . B. G . E . - 34 583 

Visto do Agente de Estatística 


