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DESPESAS COM ENSINO PARTICULAR ELEMENTAR E MÉDIO 

Leia atentamente as instruções 
INSTRUÇÕES - O preSCDte questionário destina-se à obtenção de dados que permitam o levantamento 

das despesas com o ensino elementar (infantil, primário comum e supletivo) e com o ensino médio (secundário, 
t&nico e nonnal) dos estabelecimentos particulares, custeadas com recursos próprios, ou não, efetivamente 
realizadas em 1964. - 2. São informantes neste inquérito os estabelecimentos de ensino das autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista, ou outras, associações, de propriedade individual e de outras 
entidades particulares. - 3. São consideradas despesas com o ensino: a) as de manutenção e expansão 
do ensino; b) as de concessão de bôlsas de estudos; e) as de aperfeiçoamento de professôres, incentivo 
à pesquisa e a realização de congressos e conferencias; d) as de administração de ensino, inclusive as 

que se relacionem com atividades extra-escolares. - 4. Não serão consideradas as despesas que se 
refiram a: a) assist!ncia social e hospitalar, mesmo quando ligadas ao ensino; b) aun'lios e subvenções 
para fins de assistblcia e cultural. - S. As informações prestadas no presente questionário destinar-se-ão 
exclusivamente aos fins estatísticos, não servindo, portanto, de base a certidão ou a processo de qualquer 
natureza, salvo ocorrência de deliberada recusa, omissão ou falta de veracidade por parte do informante, 
o que o sujeitarã às penas impostas pela legislação vigente. - 6. Preenchido o questionário em três 
vias, o informante encaminhará, dentro da primeira quinzena de 1965, a l.• e 2.• vias à Agencia Municipal 
de Estatfstica, ficando a 3.• em seu poder. - 7. A Agência Municipal de Estatfstica instruirã o 

informante, caso solicitado, quanto ao preenchimento adequado dêste questionário. - 8. Recebido este 
formulário, o informante passará a manter, em separado, para fins estatísticos (Dec.Lei n.0 4 462/42, 
art. 2.0), escrita de tôdas as importâncias recebidas pelo estabelecimento, bem como as despesas por ele realizadas 
anuahnente (1.0 de janeiro a 31 de dezembro). Os lançamentos na referida escrita deverão atender a indagações 
nos moldes das solicitadas neste formulário, a fim de facilitar informações em futuros inqu6-itos. - 9. Um dado 
não deverá figurar mais de uma vez no mesmo quadro. - 10. Os recursos da União, Estado, Munidpio ou 
Exterior, concedidos à entidade administradora do estabelecimento, nele aplicados, deverão ser considerados 
como recebidos pelo estabelecimento diretamente daquelas entidades (Quadro I, item 12). - 11 . Deverão 
ser computados em vencimentos de profe&aôrea os dos diretores que tiverem re.gência de classe (Quadro II). 
- 12. A remu.1eração do pessoal incluirão 13.0 salário, se fôr o caso, e gratificações inerentes ao eJ'ercicio do 
magistério (Quadro II). - 13. Para fins deste inquérito, são adotadas as seguintes definições: a) Estsbeleci
znento de ensino gratuito é aquele que nada cobra dos alunos (Quadro I, item 6); b) Material permanente 
é aquele de uso superior a 2 anos (Quadro II, item 9); e) Despesa$ correntes são as de manutenção de 
serviços anteriormente criados (Quadro II); d) Receita são as fontes dos recursos empregados no estabeleci
mento, próprios ou não, para manutenção e expansão de eerviços de ensino (Quadro I), ou qualquer 
contribuição em dinheiro paga pelo aluno. 

QUADRO I - INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Nome do estabelecimento--------------------------------------------------- 2. Endereço completo--------- ------------------------------------- Fone: _______ _______ 3. Nome da 
(rua, bairro, o.0 , andar etc.) 

entidade da qual depende administrativamente--------------- ---------------------------------------------------- 4. O estabelecimento estll situado na sede do munidpio (cidade), na sede 
(dbcr, ainda, .e: autarquia, funda~lo, aociedade de economia m11tll, aNOCia~o. propriedade individual ou outra) 

do distrito (vila) ou na zona rural? _____________ ___ 5. Quais os cursos de ensino elementar e de ensino médio mantidos pelo estabelecimento: a) Infantil? ____________ ; b) Primãrio (fundamental) 
(tim ou não) 

comwn?------------i c) Supletivo? ____________ ; d) Secundário? ____________ ; e) Técnico (comercial, industrial e agrlcola) ____________ ; f) Normal? ______________ 6. O ensino no 

~w~ -w~ -w~ ~w~ -~~ 
· estabelecimento é gratuito?_ -- -- -- -- -- -- _ 7. Caso afirmativo, o estabelecimento pertence a entidade religjosa ou beneficente? ____________ 8. Especifique a matrícula geral em 1964: a) no ensino 

(tim ou não) (1im ou não) 

elementar _______ -- _______ ; b) no ensino médio_ --------------- 9. Qual o regime de funcionamento do estabelecimento? internato ___________ ; semi-internato ___ ---- _____ ; externato ___________ _ 
(aim ou não) (1im oo não) (1.im ou Dilo) 

10. Qual a receita proveniente de matriculas, mensalidades ou anuidades no ensino elementar? Cr$ ________________________ ; e no ensino médio? Cr$- ------------------- 11. Qual a 

renda patrimonial? Cr$_ ------------------ e a renda industrial (exclusive as do item 10)? Cr$------------------------ 12. Quanto recebeu: a) da União? Cr$------------------- -----i 

b) do Estado? Cr$------------------- -----i c) do Município? Cr$------------------------ ; d) de entidades particulares? Cr$------ ------------------; e) de entidades estrangeiras? Cr$ 

------------------------ 13. Qual o total da receita do estabelecimento em 1964? Cr$- -------------------- 14. Especifique os salários máximo e minimo pagos aos professôres, vigentes em 31/12/64 

(declarar se por m~ ou por aula): a) no enllino elementar - mãximo de Cr$------------------------ e mínimo de Cr$------------------------: b) no ensino médio - máximo de Cr$ 

e mínimo de Cr$--- ---------------------· 
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QUADRO II - DESPESAS 00 ESTABELECrMENTO 

ESPECIFICAÇÃO 

Despesa.& correntes 

Professôres de ensino eleillentar . .............. . .......................•.. 

Professôres de ensino m~o . ........................................... . 

Pessoal não-docente .................................................... . 

Material de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 

Conservação e adaptação de iJn6veis ................................ . ... . 

Alnortização e juros de einpréitiJnos .........................•........... 

Auxllios e subvenções a outras entidades ................................ . 

Outras despesas correntes .............................................. . 

MONTANTE 
EM 1964 

(Cr$) 

_____ ., --------------- ---
-----· ------------------

ESPECI F ICAÇÃO 

Despesas de capital 

9. Material pennanente ................................................ . 

10. Equipamentos e instalações .......................................... . 

11 . Planejamento e execução de obras. . . ............................... . 

12 . Aquisi~ão de iJn6veis ................•............................... 

13. Outras despesas de capital .......................................... . 

TOTAL ....................................................... . 

MONTANTE 
EM 1964 

(Ct$) 

. -·---1 .. ---- -- ---- ---- -- -

OBSERVAÇÕES DO INFORMANTE:. --- _ -- -- -- -- -- -- -- .. -- .. -- -- ---- -- .. -- -- -- -- -------- -- -- -- -- --- -- __ -- -- -- -- -- -- __ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . _ -- -- -- -- -- ---- ------ _ 

Data da recepção: ______ /------/1964 

Data da infonnação:.. _____ / ______ /1965 {

Assinatura _____ . __ -- ••• _. _ -- __ •. -- -- -- -- -- -- ___ ••. ______ -- _____________________________ _ 
Informante 

Qualidade.- ______________ ----------------- - ----- --------------------------------

Data da devolução:. _____ / ______ /1965 Visto do Diretor._ _ _ 

OBSERVAÇÕES DA AME:... ---------- ________________ ________________________ ---- __________ --- _____________________ . _________________________________________________ ------ __ ---- ______ ------ ____ _ 

-. .. 




