
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 2017, 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 - 2017

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:

-

9 - E-mail da prefeitura:

-

10 - Nome do(a) prefeito(a):

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

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA E DO ATUAL PREFEITO



BLOCO  03
(Conclusão)

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA E DO ATUAL PREFEITO

14 - Escolaridade do(a) 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

18 - REDE

28 - PRTB

27 - PSDC

36 - PTC20 - PSC

29 - PCO 40 - PSB21 - PCB

22 - PR

31 - PHS

43 - PV

51 - PEN

50 - PSOL

23 - PPS

33 - PMN

44 - PRP

54 - PPL25 - DEM 45 - PSDB12 - PDT

13 - PT

14 - PTB

15 - PMDB

16 - PSTU

17 - PSL

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

1 2Sim  Não 

11 - O(a) prefeito(a) atual estava em exercício do mandato de prefeito(a) neste 
       município em 2016?

1 2Masculino  Feminino

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

65 - PC do B

55 - PSD

70 - PT do B

19 - PTN 30 - NOVO 35 - PMB 77 - SD

90 - PROS

Assinatura do responsável 
pela informação:

18 - E-mail do responsável pela informação:

17 - Cargo do responsável pela informação:

19 - Telefone do 
        responsável 
        pela informação:

16 - Nome do responsável pela informação:

-

BLOCO  04 RECURSOS HUMANOS

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

Celetistas
Somente

Estatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

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, dentre outros.

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:

Celetistas
Somente

Estatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

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 HABITAÇÃO

1 - O órgão responsável pela habitação 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 6)

2 - Nome do órgão gestor da habitação:

(Continua)

4 - Idade do(a) titular do órgão gestor:3 - Sexo do(a) titular do órgão gestor: 21 Masculino Feminino 

5 - Escolaridade do(a) titular do órgão gestor:

1 2

3

7

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

Ensino médio (2º Grau) incompleto 

Especialização6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo 

Ensino superior incompleto

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto - do antigo primário até o ginasial, sem ter concluído todo o 1º grau (1ª à 8ª série);

Ensino médio (2º Grau) incompleto - o antigo científico, normal, clássico ou equivalente e sem ter concluído todo o 2º grau;

Ensino superior incompleto - graduação superior não concluída;

Especialização - compreende curso de especialização e aperfeiçoamento da graduação concluído.

Mestrado ou doutorado - compreende curso de mestrado ou doutorado concluído.

8 Mestrado 9 Doutorado

2

1 Sim 

Não (passe para o quesito 8)

6 - O município possui Plano Municipal de Habitação?

1 2Sim Não

6.1 - O Plano Municipal de Habitação é articulado ao Plano Diretor?

3 O município não possui Plano Diretor

7 - São aspectos do Plano Municipal de Habitação:  (admite múltipla marcação) 

Integrar as ações em habitação com as demais políticas 
urbanas e sociais, de forma a garantir o direito à habita-
ção como direito à cidade

7.1 7.2

7.47.3

7.5

Garantir o melhor aproveitamento da infraestrutura
instalada e das edificações existentes

Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais 
nas áreas inadequadas para essa finalidade

Promover a urbanização e recuperação física de favelas e 
loteamentos precários, bem como a regularização fundiá-
ria desses assentamentos e a melhoria das moradias exis-
tentes

Produção de novas unidades 
habitacionais de interesse social

7.6

Garantir, no caso de necessidade de remoção de área de
risco ou por necessidade de obra de urbanização, o aten-
dimento habitacional das famílias a serem removidas

Outros7.97.7 Priorizar ações nas áreas de risco
Articular as instâncias municipal, estadual e federal de po-
lítica e financiamento habitacional, visando a otimização 
dos recursos disponíveis

7.8

8 - O município realizou alguma Conferência Municipal de Habitação nos últimos 4 anos?

2

1 Sim 

Não

8.1- Foram consideradas como elementos de referência para a elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação 
       as deliberações das conferências realizadas? 

4 O município não possui plano1 2Sim Não 3
Não, as conferências foram reali-
zadas após a elaboração do plano

9 - O município possui Conselho Municipal de Habitação ou similar?

9.2 - O Conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 12)

1 Paritário

9.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/



10 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

10.1 Consultivo Deliberativo10.2 10.410.3 Normativo Fiscalizador

11 - Quantidade de reuniões realizadas 
       pelo Conselho Municipal de Habita-
       ção nos últimos 12 meses:

12 - O município possui Fundo Municipal de Habitação ou similar?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 14)

12.1 - O conselho gestor do Fundo é o Conselho Municipal de Habitação ou similar?

1 2Sim Não 3 O fundo possui um conselho gestor próprio

21 Sim  
13 - O Fundo Municipal de Habitação reúne todos os recursos orçamen-

Não 

14 - A prefeitura possui cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais?

2

1 Sim  

Não 

14.2 - O cadastro é informatizado? 14.3 - O cadastro inclui a natureza do benefício 
          habitacional pretendido pelas famílias?

 
2

2
1

1
Sim  

Sim  
Não 

Não 

tários e de outras fontes destinados aos programas habitacionais?

14.1 - Em que ano foi realizado?

15 - Existem no município: (admite múltipla marcação)

15.1 15.2

15.415.3

Favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados Cortiços, casas de cômodos ou cabeças-de-porco

Loteamentos irregulares e/ou clandestinos

15.5 Nenhum dos itens 

Ocupações de terrenos ou prédios por movimentos de moradia 

16 - Foram realizados pela prefeitura, no ano de 2015 e/ou 2016, programas ou ações de: (admite múltipla marcação)

16.1 16.2

16.416.3

Construção de unidades habitacionais Aquisição de unidades habitacionais

Melhoria de unidades habitacionais

16.5 Oferta de lotes

Oferta de material de construção

16.6 Regularização fundiária

16.7 Urbanização de assentamentos 16.8 Nenhum dos programas ou ações

17 - A prefeitura tem algum programa que conceda o benefício do aluguel social?

21 Sim  Não 

O aluguel social é um benefício assistencial de caráter temporário, destinado a atender necessidades advindas da remoção de famílias domiciliadas 
em áreas de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública. 

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:-

OBSERVAÇÔES

BLOCO  05 HABITAÇÃO
(Conclusão)



BLOCO  06 TRANSPORTE (Continua)

1 - O órgão responsável pelo transporte 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 6)

2 - Nome do órgão gestor do transporte:

4 - Idade do(a) titular do órgão gestor:3 - Sexo do(a) titular do órgão gestor: 21 Masculino Feminino 

5 - Escolaridade do(a) titular do órgão gestor:

1 2

3

7

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

Ensino médio (2º Grau) incompleto 

Especialização6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo 

Ensino superior incompleto

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto - do antigo primário até o ginasial, sem ter concluído todo o 1º grau (1ª à 8ª série);

Ensino médio (2º Grau) incompleto - o antigo científico, normal, clássico ou equivalente e sem ter concluído todo o 2º grau;

Ensino superior incompleto - graduação superior não concluída;

Especialização - compreende curso de especialização e aperfeiçoamento da graduação concluído.

Mestrado ou doutorado - compreende curso de mestrado ou doutorado concluído.

8 Mestrado 9 Doutorado

6 - O município possui Plano Municipal de Transporte?

8 - O município realizou alguma Conferência Municipal de Transporte nos últimos 4 anos?

2

1 Sim 

Não

8.1 - Foram consideradas como elementos de referência para a elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Transporte
        as deliberações das conferências realizadas? 

9 - O município possui Conselho Municipal de Transporte ou similar?

9.2 - O Conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 12)

1 Paritário

9.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil

1 2Sim Não (passe para o quesito 8)

7 - São aspectos do Plano Municipal de Transporte:  (admite múltipla marcação) 

A política de circulação viária 
e de transportes do município7.1 7.2

7.47.3

7.5

A estrutura e a forma de organização do sistema de transporte 
de passageiros, bem como suas regras básicas de funcionamento

O uso pelo pedestre e pelo ciclista 
do espaço viário de uso público

A política tarifária

A inclusão de pessoas com deficiência na 
rede viária e no sistema de transporte7.6

A estrutura, a forma de organização e as normas 
de utilização do espaço viário de uso público

Outros7.7

10 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

10.1 Consultivo Deliberativo10.2 10.410.3 Normativo Fiscalizador

11 - Quantidade de reuniões realizadas 
       pelo Conselho Municipal de Trans-
       porte nos últimos 12 meses:

12 - O município possui Fundo Municipal de Transporte ou similar?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 14)

12.1 - O conselho gestor do Fundo é o Conselho Municipal de Transporte ou similar?

1 2Sim Não 3 O fundo possui um conselho gestor próprio

4 O município não possui plano1 2Sim Não 3
Não, as conferências foram reali-
zadas após a elaboração do plano



21 Sim  
13 - O Fundo Municipal de Transporte tem financiado ações e pro-

Não jetos para questões do transporte nos últimos 12 meses?

14 - Indique dos serviços regulares de transporte de passageiros abaixo relacionados, os existentes no município: (admite múltipla marcação)

14.1 14.3Barco TáxiMototáxi 14.5 Trem14.2 14.4Metrô 14.6 14.7Van Avião 14.8
Nenhum dos 
relacionados

15 - Existe no município transporte coletivo por ônibus intramunicipal?

1

2

Sim

Não ( passe para o quesito 19)

15.1 - Especifique o tipo de regulamentação: (admite múltipla marcação)
          

15.1.1

15.1.3

Concessão

Autorização

15.1.2

15.1.5

Permissão

Não regulamentado

Deverão ser considerados os que circulam apenas dentro do município, fazendo o transporte entre bairros, distritos, localidades, etc.

15.2 - Foi concedida através de licitação?
          

15.3 - Foi concedida através de licitação?
          

1 2Sim Não

1 2Sim Não

15.1.4 Serviço prestado diretamente pela prefeitura

BLOCO  06 TRANSPORTE (Conclusão)

Maiores de 60/65 anos

Carteiros

Professores

Estudantes da rede pública Estudantes da rede privada

Policiais

Outros Nenhum passageiro

Pessoas com deficiência

Crianças menores de 5 anos

16 - Dentre os passageiros abaixo relacionados, quais possuem isenção formal da tarifa do ônibus?  (admite múltipla marcação) 

16.1

16.4

16.7

16.2

16.5

16.8 16.9 16.10

16.3

16.6

19 - Existe no município transporte coletivo por ônibus intermunicipal?

19.1 - Este transporte coletivo atende também ao deslocamento entre bairros, distritos, localidades dentro do município?1

2

Sim

Não

17 - A frota de ônibus municipais está adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? 

1 2Parcialmente adaptada Totalmente adaptada 3 Sem adaptação (passe para o quesito 19)

18 - Qual o tipo de adaptação para o embarque e desembarque adotada? (admite múltipla marcação) 

18.1 18.2Piso baixo
Piso alto com acesso realizado por 
plataforma de embarque/desembarque

22 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

22.3 - Telefone: 
      

22.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

22.2 - Cargo:  

Assinatura:-

20 - Existe ciclovia no município? 21 Sim  Não 21 - Existe bicicletário público no município? 21 Sim  Não 

18.3
Piso alto equipado com plataforma 
elevatória veicular

21 Sim  Não 

18.4 Não sabe

OBSERVAÇÔES

Deverão ser considerados os que circulam entre dois ou mais municípios.



BLOCO  07 AGROPECUÁRIA (Continua)

1 - O órgão gestor da política agropecuária caracteriza-se como:

1

3

Secretaria municipal exclusiva (passe para o quesito 3)

Órgão da administração indireta (passe para o quesito 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 7)

2 - A que secretaria ou setor a agropecuária está associada ou subordinada? (admite múltipla marcação)

2.1 2.4Meio ambiente Desenvolvimento rural

2.5

2.32.2 TrabalhoDesenvolvimento econômico

Abastecimento 2.6 Administração

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

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

2.8 Pesca2.7 Finanças 2.9 Outra

3 - Nome do órgão gestor da política agropecuária:

5 - Idade do(a) titular do órgão gestor:4 - Sexo do(a) titular do órgão gestor: 21 Masculino Feminino 

6 - Escolaridade do(a) titular do órgão gestor:

1 2

3

7

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

Ensino médio (2º Grau) incompleto 

Especialização6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo 

Ensino superior incompleto

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto - do antigo primário até o ginasial, sem ter concluído todo o 1º grau (1ª à 8ª série);

Ensino médio (2º Grau) incompleto - o antigo científico, normal, clássico ou equivalente e sem ter concluído todo o 2º grau;

Ensino superior incompleto - graduação superior não concluída;

Especialização - compreende curso de especialização e aperfeiçoamento da graduação concluído.

Mestrado ou doutorado - compreende curso de mestrado ou doutorado concluído.

8 Mestrado 9 Doutorado

7 - A prefeitura possui, em seu quadro de funcionários efetivos, algum servidor com formação voltada para a agropecuária, no intuito de apoiar esta 
     atividade no município?

7.1 - Qual a formação? (admite múltipla marcação)1

2

Sim

Não 7.1.1 7.1.4Agronomia Curso técnico agrícola7.1.37.1.2 ZootecniaVeterinária 7.1.5 Outra

8 - O município possui Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural?

8.2 - O Conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 11)

1 Paritário

8.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil

9 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

9.1 Consultivo Deliberativo9.2 9.49.3 Normativo Fiscalizador

10 - Quantidade de reuniões realizadas pelo 
       Conselho Municipal de Desenvolvimento 
       Rural nos últimos 12 meses:

11 - Programa ou ação de acesso facilitado aos produtores agropecuários desenvolvido pela prefeitura: (admite múltipla marcação)

2 Não 

11.1.1 - Forma de acesso:  (admite múltipla marcação)1 Sim

11.1 -  Sementes

11.2 -  Mudas

11.1.1.1 Distribuição gratuita 11.1.1.2 Mais baratas

11.1.1.3 A preço de mercado, porém financiadas 11.1.1.4 Outra forma

11.2.1 - Forma de acesso:  (admite múltipla marcação)

11.2.1.1 Distribuição gratuita 11.2.1.2 Mais baratas

11.2.1.3 A preço de mercado, porém financiadas 11.2.1.4 Outra forma2 Não 

1 Sim

/



11.3 -  Adubos

11.4 -  Ração ou forragem

11.5 -  Alevinos

11.3.1 - Forma de acesso:  (admite múltipla marcação)

11.3.1.1 Distribuição gratuita 11.3.1.2 Mais baratas

11.3.1.3 A preço de mercado, porém financiadas 11.3.1.4 Outra forma

11.4.1 - Forma de acesso:  (admite múltipla marcação)

11.4.1.1 Distribuição gratuita 11.4.1.2 Mais baratas

11.4.1.3 A preço de mercado, porém financiadas 11.4.1.4 Outra forma

11.5.1 - Forma de acesso:  (admite múltipla marcação)

11.5.1.1 Distribuição gratuita 11.5.1.2 Mais baratas

11.5.1.3 A preço de mercado, porém financiadas 11.5.1.4 Outra forma
São peixes recém
saídos do ovo.

2 Não 

1 Sim

2 Não 

1 Sim

2 Não 

1 Sim

11.6 -  Outros insumos

2 Não 

1 Sim

BLOCO  07 AGROPECUÁRIA (Continua)

12.1 Cessão temporária gratuita 12.2 Aluguel 12.3 Outro

13 - A prefeitura desenvolve programa ou ação para estímulo à:

2 Não 1 Sim13.1 -  Agricultura orgânica: 2 Não 1 Sim13.2 -  Agricultura familiar:

2 Não 1 Sim13.3 -  Aquicultura: 2 Não 1 Sim13.4 -  Pesca:

14 - Com relação ao solo rural, existe legislação municipal que trate:

2 Não 1 Sim14.1 -  Do parcelamento do solo: 2 Não 1 Sim14.2 -  Do zoneamento ou uso e ocupação do solo:

2 Não 1 Sim15 - A prefeitura desenvolve programa ou ação para estimular a agroindústria? 

16 - A prefeitura promove ou apoia:

2 Não 1 Sim1

2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim17 -  de prevenção contra problemas climáticos para o setor A prefeitura desenvolve programa ou ação
       agropecuário  (ex.: cisternas para irrigação, açudes para reservar água para animais etc.)? 

18 - Órgão público que atue na assistência técnica e/ou extensão rural no município: (admite múltipla marcação)   

18.2 Órgão estadual18.1 Órgão municipal 18.3 Órgão federal

19 - Instituições que prestam apoio às atividades agropecuárias, seja em assistência técnica, extensão rural ou áreas correlatas que possuem convênio 
       com : a prefeitura

2 Instituições privadas1 Instituições públicas 3 Instituições públicas e privadas

20 - Prestadores de serviços de assistência técnica e/ou extensão rural para o setor agropecuário, contratados :ou parceiros da prefeitura
       (admite múltipla marcação)      

20.2 Organização não governamental20.1 Empresa privada 20.3 Outro

12 - (admite múltipla marcação)Programa ou ação para disponibilizar maquinário aos produtores agropecuários desenvolvido pela prefeitura: 

12.4 Nenhum programa ou ação

18.4 Não existe

4 Não possui convênio

20.4 Não contratou

16.1 -  Festividades periódicas relacionadas à atividade agropecuária:

2 Não 1 Sim16.2 - Premiação ou forma de reconhecimento aos melhores produtores agropecuários do município:

Agricultura orgânica – forma de produção agrícola na qual não são permitidas a utilização de fertilizantes artificiais, agrotóxicos e sementes ou 
mudas transgênicas.
Agricultura familiar – modelo de agricultura onde a gestão da propriedade e a mão de obra são familiares, tendo a atividade produtiva agropecuária 
como a principal fonte de renda.
Aquicultura - técnicas de cultivo não só de peixes, mas também de crustáceos (como o camarão ou lagosta), moluscos (como ostras, vieiras e me
xilhões), algas e outros organismos que vivem em ambientes aquáticos.

2 Não 1 Sim13.5 -  Produção de hortas comunitárias:



BLOCO  07 AGROPECUÁRIA (Continua)

21.1 - De cunho social em apoio espe-
          cífico ao produtor agropecuário

21.2 - Para fomentar o artesanato 
          junto às comunidades rurais

2 Não 

21.1.1 - Área:  (admite múltipla marcação)1 Sim

21.1.1.1 21.1.1.2 Saúde ou higiene

21.1.1.3 Distribuição de alimentos 21.1.1.4 Outra

Educação (cursos de for-
mação ou capacitação)

2 Não 

21.2.1 - Área:  (admite múltipla marcação)1 Sim

21.2.1.1 21.2.1.2

21.2.1.3 Apoio à comercialização 21.2.1.4 Outra

Capacitação Estímulo ao
associativismo

2 Não 1 Sim22 - A prefeitura desenvolve programa ou ação para estímulo ao associativismo (associação de produtores, cooperativas etc.)?       2 Não 1 Sim

23 - Entidades de associativismo ou representação de produtores agropecuários com registro oficial : (admite múltipla marcação)      na prefeitura

23.2 Associações de produtores23.1 Sindicatos rurais 23.3 Cooperativas 23.4 Não possui registro

21 - A prefeitura desenvolve programa ou ação:

25.1 Centro de comercialização de produtores 25.2 Feira de produtores 25.3 Outra

25 - Infraestrutura disponibilizada pela prefeitura, de uso exclusivo de produtores agropecuários, para estimular a venda direta de seus produtos à população (consumidor 
       final): (admite múltipla marcação)

25.4 Nenhuma infraestrutura

26.1 Centro de comercialização 26.2 Feiras 26.3 Outra

26 - I (admite múltipla marcação)nfraestrutura de comercialização de produtos agropecuários existente no município: 

26.4 Nenhuma infraestrutura

2 Não 1 Sim27 - A prefeitura possui parque de exposição próprio para uso do produtor agropecuário?         2 Não 1 Sim

28.1 Aquisição diretamente dos produtores 28.2 Aquisição através de entidades (associações, cooperativas etc) 

28.3 Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)

28 - Programa ou ação para aquisição de produtos agropecuários do município desenvolvidos (admite múltipla marcação)pela prefeitura: 

28.4 Outro

29.1 Vacinação gratuita de rebanhos 29.2 Acesso a vacinas mais baratas ou financiadas 29.3 Outro

29 - (admite múltipla marcação)Programa ou ação para vacinação de rebanho desenvolvido pela prefeitura: 

29.4
Nenhum programa
ou ação 

2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim30 - O município possui o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) implementado, de modo a controlar a qualidade dos produtos de origem animal?       

31 - A prefeitura possui abatedouro municipal?       

28.5 Nenhum programa ou ação

2

1 Sim  

Não

31.1 - Abateu animal nos últimos 12 meses? 2 Não 1 Sim

24 - Entidades de associativismo ou representação de produtores agropecuários que atuam no município: (admite múltipla marcação)      

24.2 Associações de produtores24.1 Sindicatos rurais 24.3 Cooperativas

24.5 Nenhuma entidade24.4 Outras

33 - (admite múltipla marcação)Cadastro sobre agroindústrias que atuem no município existente na prefeitura: 

33.1 De processamento de grãos 33.2 De processamento de frutas 33.3 De abatedouros

33.5 Outros33.4 De laticínios 33.6 Nenhum cadastro

32 - (admite múltipla marcação)Cadastro sobre o setor agropecuário existente na prefeitura: 

32.1 De produtores agropecuários 32.2 De imóveis rurais 32.3 De associações de produtores

32.532.4 De cooperativas Outros 32.6 Nenhum cadastro
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10 - Com relação ao solo rural, existe legislação que trate: 2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim
34 - A prefeitura possui algum servidor, em seu quadro efetivo, com  a responsabilidade de levantar e arquivar informa-
      ções estatísticas sobre a agropecuária municipal (área e produção agrícola, número de animais por rebanho etc.)? 

35 - A prefeitura efetivamente faz o levantamento de estatísticas sobre a agropecuária municipal? 

35.2 - Periodicidade do levantamento:

2

1 Sim  

Não

1 Mensal

35.1 - De qual setor? (admite múltipla marcação)

2 3Trimestral Semestral35.1.2 Pecuária35.1.1 Agricultura

35.1.3 Outro 4 Anual 5 Outra periodicidade

36 - A prefeitura tem condições de informar estatísticas sobre os principais produtos agropecuários do município?            

2

1 Sim  

Não

36.1 - De qual setor? (admite múltipla marcação)

36.1.2 Pecuária36.1.1 Agricultura 36.1.3 Outro

37 - A prefeitura tem conhecimento da existência da atividade de aquicultura e/ou pesca no município?   

2 Pesca 1 Aquicultura 3 Aquicultura e pesca 4 Não

Aquicultura - técnicas de cultivo não só de peixes, mas também de crustáceos (como o camarão ou lagosta), moluscos (como ostras, 
vieiras e mexilhões), algas e outros organismos que vivem em ambientes aquáticos.

39 - A prefeitura tem conhecimento da existência da atividade de extração vegetal no município?       

1 De produtos madeireiros 2 3De produtos não madeireiros De produtos madeireiros e não madeireiros 4 Não

10 - Com relação ao solo rural, existe legislação que trate: 2 Não 1 Sim40 - A prefeitura possui algum programa ou ação de apoio à atividade de extração vegetal no município?         2 Não 1 Sim

10 - Com relação ao solo rural, existe legislação que trate: 2 Não 1 Sim41 - Existe, no município, algum centro de comercialização de produtos da extração vegetal?             2 Não 1 Sim

42.1 De pessoas que fazem extração vegetal 42.2 De associações ou cooperativas que fazem extração vegetal

42.3 Não possui cadastro

42 - C (admite múltipla marcação)adastro ligado à atividade da extração vegetal existente na prefeitura: 

42.4 Não existe atividade de extração vegetal no município

43 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

43.3 - Telefone: 
      

43.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

43.2 - Cargo:  

Assinatura:-

38 - A prefeitura conhece a Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuárias (COMEA), coordenada pelo IBGE?        

2

1 Sim  

Não

38.1 - Participa das reuniões da Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuárias, sob a coordenação do IBGE?    

1 Sim 2 3Não é convidada Não tem representantes adequados à tarefa 4 Não

OBSERVAÇÔES

Extração vegetal – Exploração dos recursos vegetais nativos através da coleta ou apanha de produtos, isto é, sem a realização de plantio 
ou qualquer trato cultural na área explorada.
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1 - O órgão gestor responsável pelo meio ambiente caracteriza-se como:

1

3

Secretaria municipal exclusiva

Órgão da administração indireta

Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria municipal em conjunto com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura (passe para o quesito 9)

Setor subordinado diretamente à chefia do Executivo 

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

2 - Nome do órgão gestor do meio ambiente:

4 - E-mail do(a) titular do órgão gestor:

3 - Nome do(a) titular do órgão gestor:

6 - Idade do(a) titular do órgão gestor:5 - Sexo do(a) titular do órgão gestor: 21 Masculino Feminino 

7 - Escolaridade do(a) titular do órgão gestor:

1 2

3

7

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

Ensino médio (2º Grau) incompleto 

Especialização6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo 

Ensino superior incompleto

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto - do antigo primário até o ginasial, sem ter concluído todo o 1º grau (1ª à 8ª série);

Ensino médio (2º Grau) incompleto - o antigo científico, normal, clássico ou equivalente e sem ter concluído todo o 2º grau;

Ensino superior incompleto - graduação superior não concluída;

Especialização - compreende curso de especialização e aperfeiçoamento da graduação concluído.

Mestrado ou doutorado - compreende curso de mestrado ou doutorado concluído.

8 Mestrado 9 Doutorado

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

Celetistas
Somente

Estatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

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.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

10 - Com relação ao solo rural, existe legislação que trate:

2 Não 1 Sim

9 - Nos últimos quatro anos servidores do município participaram de capacitação promovida pelo governo federal na área de meio ambiente?         

2 Não (passe para o quesito 11)1 Sim

10 - Em qual(is) área(s) temática(s) se deu(ram) essa(s) capacitação(ões)? (admite múltipla marcação)

10.1 10.3Estruturação da gestão municipal de meio ambiente 

Educação ambiental voltada para a agricultura familiar

Educação ambiental

10.5 Cadastro Ambiental Rural

10.2

10.4

Licenciamento

10.6

10.7

Resíduos Sólidos

Produção e consumo sustentáveis 10.8 Mudança do clima 10.9 Recursos Hídricos

10.10 Participação social em fóruns e colegiados de meio ambiente 10.11 Outras
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11 - O município possui Conselho Municipal de Meio Ambiente ou similar?

11.2 - O Conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 14)

1 Paritário

11.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil

12 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)

12.1 Consultivo Deliberativo12.2 12.412.3 Normativo Fiscalizador

13 - Quantidade de reuniões realizadas 
       pelo Conselho Municipal de Meio
       Ambiente nos últimos 12 meses:

15 - O município possui Fundo Municipal de Meio Ambiente ou similar?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 17)

15.1 - O conselho gestor do Fundo é o Conselho Municipal de Meio Ambiente ou similar?

21 Sim  16 - No ano de 2016 foi utilizado recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente para ações ambientais? Não 

1 2Sim Não 3 O fundo possui um conselho gestor próprio

/

21 Sim  Não 

 Convênio de 
 parceria com 
o setor privado

Apoio do setor 
 privado ou de 
 comunidades

Não participa

Consórcio público

Intermunicipal Estado União

Consórcio administrativo

Intermunicipal Estado União

17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.1 17.2 17.3 

17 - O município participa de consórcio (público ou administrativo), convênio de parceria com o setor privado e/ou recebe apoio do setor privado e/ou de 
       comunidades, que contribua para a realização ou manutenção de ações na área de meio ambiente? (admite múltipla marcação)

Consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da federação, para a realização de objetivos de inte-
resse 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 Con-
sórcios Públicos). 
 
Consórcios administrativos são CONVÊNIOS formados por dois ou mais entes da federação, para a realização de obje-
tivos de interesse comum em qualquer área, voltados para o desenvolvimento regional. Podem ser firmados entre todas as 
esferas de governo (municípios/municípios, municípios/estados, municípios/estado/União). Entretanto,  a  União  somente 
participará de consórcios administrativos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situa-
dos os municípios consorciados. 

Convênio de Parceria com o setor privado é o acordo firmado entre o município e o setor privado que assumem e pac-
tuam responsabilidades e projetos e/ou serviços.

Apoio do setor privado ou de comunidades são as ações que contribuem para a realização de algum projeto ou manu-
tenção de serviços em que não seja obrigatória a contrapartida da prefeitura.

18 - Assinale a legislação ou instrumento de gestão ambiental existente no município, mesmo que esteja inserido na Lei Orgânica, Plano Diretor, Código 
      Ambiental, etc: (admite múltipla marcação)

Ano de criação 

18.1
Sobre coleta seletiva de resí-
duos sólidos domésticos

18.3
Sobre gestão de bacias 
hidrográficas

18.4
Sobre área e/ou zona de 
proteção ou controle ambiental

18.5
Sobre destino das embalagens 
utilizadas em produtos agrotóxicos

Legislação 

18.1.1

18.3.1

18.4.1

18.5.1

Ano de criação Legislação 

18.12 Nenhuma legislação citada
18.6 Sobre poluição do ar 18.6.1

14 - A área responsável pelo tema meio ambiente dispõe de recursos financeiros específicos para serem utilizados no desenvolvimento de suas ações?

18.7
Sobre permissão de atividades 
extrativas minerais 

18.7.1

18.8 Sobre fauna silvestre

18.9 Sobre florestas 

18.8.1

18.9.1

18.10
Sobre proteção a 
biodiversidade

18.10.1

18.11
Sobre adaptação e mitigação 
da mudança do clima

18.11.1

18.2 Sobre saneamento básico 18.2.1
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19 - O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos?

2

1 Sim  

Não 

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

20 - O governo municipal implementou, em parceria com o Governo Federal, algum dos programas relacionados abaixo? 
       (admite múltipla marcação)

Coletivo Educador Sala Verde 

Etapa municipal da Conferência Infanto-Juvenil 
pelo Meio Ambiente

20.220.1

20.4

Circuito Tela Verde20.3

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 crianças e jovens (entre 11 e 14 anos) em pesquisas e debates com a comunidade escolar sobre os  desafios  socioambientais 
contemporâneos. 

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.

Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar – PEAAF - é um programa voltado para agricultores familiares que se implementa 
por meio de um conjunto de instituições governamentais e não governamentais, com vistas à adoção de práticas sustentáveis na agricultura fa-
miliar e no manejo dos territórios rurais, por meio de processos formativos.

Conferência Nacional de Meio Ambiente - as Conferências Nacionais de Meio Ambiente visam ampliar a discussão acerca da formulação e 
implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, priorizando temas relevantes para o conhecimento e discussão com 
a sociedade que refletem o amadurecimento da política ambiental brasileira.

Educação Ambiental no Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS

20.5

Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como a Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P20.6

Programa de Educação Ambiental 
e Agricultura Familiar - PEAAF20.7

Etapa municipal da Conferência 
Nacional de Meio Ambiente

20.8 Nenhum dos programas20.9

21 - O município paga diretamente por Serviços Ambientais – PSA?

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 23)

Pagamento por Serviços Ambientais é a retribuição, monetária ou não, às atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manu-
tenção e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam amparados por planos e programas específicos.

21.1 - Qual a fonte dos recursos nos últimos 12 meses? (admite múltipla marcação)

21.1.1 Orçamento municipal 21.1.2 21.1.3Governo Federal Governo Estadual 21.1.4 Iniciativa privada       

21.1.5 ONG  21.1.6 21.1.7Doações Outros

22 - Qual(is) o(s) serviço(s) ambiental(is) abrangido(s)? (admite múltipla marcação)

22.3

22.1
Pagamento por ações/iniciativas que promovam a conservação e a recuperação ou melhoramento da quantidade e da qualidade dos 
recursos hídricos

Pagamento por ações/iniciativas que promovam a conservação, recuperação ou preservação do ambiente natural nas áreas de 
Unidades de Conservação, em suas respectivas zonas de amortecimento e nas Terras Indígenas

22.2
Pagamento por ações/iniciativas de conservação e preservação da vegetação nativa e da vida silvestre 
(não considerar Unidades de Conservação da Natureza) 

22.4
 Pagamentos por ações/iniciativas de recuperação e conservação dos solos e recomposição da cobertura vegetal de áreas degradadas, 
através do plantio de espécies nativas em sistema agroflorestal 
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122.5
 Pagamento por ações/iniciativas de conservação de remanescentes da vegetação em áreas urbanas, de importância para a manutenção e 
melhoramento da qualidade do ar, dos recursos hídricos e da qualidade de vida da população

22.6
Pagamento por ações/iniciativas que visem especificamente a captura e retenção de carbono, com objetivo de mitigação das mudanças 
climáticas (conservação/restauração de ecossistemas naturais, recuperação de áreas degradadas, e adoção de práticas de manejo de 
sistemas agrícolas, agroflorestais e silvipastoris)

22.7 Outros

24 - Dentre os impactos ambientais e/ou processos/ação listados abaixo, selecione até 3 de maior ocorrência. Considere as ocorrências de maior 
       relevância, mesmo que sua causa se localize fora do território do município:

24.3

24.1
Condições climáticas extremas 
(secas, enxurradas)

Poluição de algum corpo d'água 

24.5  Diminuição de vazão de algum corpo d'água

24.2 Poluição do ar 

24.4  Assoreamento de algum corpo d'água

24.6 Desmatamentos

24.7 Queimadas 24.8
Contaminação do solo (por agrotóxicos, 
fertilizantes)

24.9
Perda de solos por erosão e/ou desertificação 
(voçorocas, arenização) 24.10

Degradação de áreas legalmente 
protegidas

24.11 Diminuição da biodiversidade (da fauna, flora) 24.12 Existência de moradia em situação de risco ambiental 

25 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

25.3 - Telefone: 
      

25.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

25.2 - Cargo:  

Assinatura:-

21 Sim  Não (passe para o quesito 25)
23 - Nos últimos 24 meses foi observado no município a ocorrência de algum 
       impacto ambiental e/ou processo/ação que resulte em impacto no ambiente?

24.13
Falta de saneamento (destinação inadequada 
do esgoto doméstico)

OBSERVAÇÔES

24.14 Outros
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O bloco sobre Gestão de Riscos e Resposta a Desastres é focado  nos  principais  eventos causadores de desastres naturais nos 
municípios brasileiros: secas, 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 seu município, 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!

Alagamentos - estão relacionados a sistemas de drenagem deficientes ou à falta de permeabilidade do solo - que dificultam o escoamento das águas 
e geram acúmulos - do que a fenômenos naturais em si.

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.

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.

Seca - estiagem prolongada, durante o período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

1 - O município foi atingido pela seca nos últimos 4 anos?

1 2 3Sim Não (passe para o quesito 5) Não sabe (passe para o quesito 5)

2 - Em que ano aconteceu a seca de maior impacto para o município?

1 2 32013 2014 2015 4 2016 5 Não sabe (passe para o quesito 5)

3 - No ano de seca de maior impacto para o município ocorreram: (admite múltipla marcação)

3.1 Perdas financeiras 3.2 Perdas humanas 3.3 Perdas de animais

3.4 Perdas ambientais 3.5 3.6

3.7 Concentração de poluentes na água exigindo ampliação na captação e no tratamento da água

Outras Não sabe informar

5 - O município possui Plano de Contingência e/ou Prevenção para a seca? 1 2 3Sim Não Não sabe

4 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar os danos causados pela seca? (admite múltipla marcação)

4.1 Construção de cisternas 4.2 Construção de açudes 4.3 Construção de barragens

4.4 Construção de poços 4.5 Revegetação

4.7 Distribuição regular de água através de carros-pipa em épocas de estiagem (situações de emergência)

4.9 Outras 4.10 Não sabe informar

6 - O município foi atingido por alagamentos nos últimos 4 anos? 1 2 3Sim Não Não sabe 

7 - O município foi atingido por processo erosivo acelerado nos últimos 4 anos? 1 2 3Sim Não Não sabe 

8 - O município foi atingido por enchentes ou inundações graduais nos últimos 4 anos?

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

9 - Em que ano aconteceu a enchente ou inundação gradual de maior impacto para o município?

1 2 32013 2014 2015 4 2016 5 Não sabe (passe para o quesito 11)

3.8

Perda ou redução da 
produção agrícola

3.9

Surgimento ou aumento de 
área de desertificação

4.6
Incentivo público à agricultura adaptada ao clima 
e solo da região, com sistemas de irrigação

4.8
Ações de uso sustentável dos recursos naturais (fontes de energia eólica ou solar, planos de bacia, programas de conscientização 
e sensibilização, etc)
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10 - No ano de enchente ou inundação gradual de maior impacto para o município:

10.5 - 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.

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.

10.1 - Edificações foram atingidas?

10.2 - Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas?

10.3 - Ocorreram óbitos?

10.4 - Em que áreas do município ocorreram as enchentes ou inundações graduais? (admite múltipla marcação)

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
Em áreas com existência de 
processo erosivo acelerado

10.4.6 Outras áreas

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.

Barragem à montante para equalização das cheias

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

10.5.1 10.5.2

10.5.3 Construção de reservatórios de amortecimento de cheiasConstrução 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 que vive em área de risco Revegetação10.5.8

10.5.9 Revitalização de rios ou bacias 10.5.10 Outra solução

10.5.11 Nenhuma intervenção 10.5.12 Não sabe

11 - O município foi atingido por enxurradas ou inundações bruscas nos últimos 4 anos?

12 - Em que ano aconteceu a enxurrada ou inundação brusca de maior impacto para o município?

1 2 3Sim Não (passe para o quesito 14) Não sabe (passe para o quesito 14)

1 2 32013 2014 2015 4 2016 5 Não sabe (passe para o quesito 14)

2

1 Sim  

Não 

10.1.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

10.2.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

10.3.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe
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13 - No ano de enxurrada ou inundação brusca de maior impacto para o município:

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

13.4.1 Naturalmente inundáveis 13.4.2 Não usualmente inundáveis 13.4.3 Com ocupações regulares

13.4.4 Com ocupações irregulares 13.4.5 Outras áreas13.4.6
Em áreas com existência de 
processo erosivo acelerado

13.4.7 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.

13.5 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar os danos causados por enxurradas ou inundações bruscas?
          (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.

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.

Barragem à montante para equalização das cheias

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

13.5.1 13.5.2

13.5.3 Construção de reservatórios de amortecimento de cheiasConstrução de parque

Desassoreamento de corpos hídricos

13.5.4

13.5.5 13.5.6

13.5.7

Construção de canais de macrodrenagens

Realocação da população que vive em área de risco Revegetação13.5.8

13.5.9 Revitalização de rios ou bacias 13.5.10 Outra solução

13.5.11 Nenhuma intervenção 13.5.12 Não sabe

14 - O município foi atingido por escorregamentos ou deslizamentos de encostas nos últimos 4 anos?

15 - Em que ano aconteceu o escorregamento ou deslizamento de encosta de maior impacto para o município?

1 2 3Sim Não (passe para o quesito 17) Não sabe (passe para o quesito 17)

1 2 32013 2014 2015 4 2016 5 Não sabe (passe para o quesito 17)

13.1 - Edificações foram atingidas?

13.2 - Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas?

13.3 - Ocorreram óbitos?

2

1 Sim  

Não 

13.1.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

13.2.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

13.3.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe
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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 crônicos16.4.1 16.4.2

16 - No ano de escorregamento ou deslizamento de encosta de maior impacto para o município:

16.4 - Em que áreas do município ocorreram os escorregamentos ou deslizamentos de encostas: (admite múltipla marcação)

Em áreas sem infraestrutura de drenagem Em áreas com ocupações regulares16.4.3 16.4.4

Em áreas com ocupações irregulares Em áreas sem ocupação16.4.5 16.4.6

Outras áreas Não sabe16.4.7 16.4. 8

16.5 - O que está sendo feito no município para evitar ou minimizar os danos causados por escorregamentos ou deslizamentos de encostas?
          (admite múltipla marcação)

Estabilização e proteção de taludes Retaludamento de encostas16.5.1

Realocação da população que vive em área de risco Revegetação de encostas16.5.5 16.5.6

16.5.8 Nenhuma intervenção 16.5.9 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 solução16.5.7

16.5.2

16.5.3 Construção de canais de macrodrenagens16.5.4Obras de contenção

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

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

17.4

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

17.7 Plano Municipal de Redução de Riscos 17.8 Carta geotécnica de aptidão à urbanização

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

17.3

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

17.5

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

17.6
Lei específica que contemple a prevenção de 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas

17.9 Nenhum dos instrumentos

16.1 - Edificações foram atingidas?

16.2 - Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas?

16.3 - Ocorreram óbitos?

2

1 Sim  

Não 

16.1.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

16.2.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe

2

1 Sim  

Não 

16.3.1 - Em que área?       1 Urbana 2 Rural 3 Urbana e rural 4 Não sabe

3 Não sabe
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18 - Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas, 
       o município possui: (admite múltipla marcação)

18.1 Mapeamentos de áreas de risco de enchentes ou inundações  

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

18.3 Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas suscetíveis aos desastres 18.4 Plano de Contingência

18.5 Projetos de engenharia relacionados ao evento 18.6 Sistema de alerta antecipado de desastres

18.7 Cadastro de risco 18.8 Nenhum dos itens

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.

19 - Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamentos de encostas, o município possui: 
       (admite múltipla marcação)

19.1 Mapeamentos de áreas de risco em encostas

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

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.

20 - Em relação à gestão de riscos e resposta a desastres, existe no município: (admite múltipla marcação)
      

20.1 Unidade do Corpo de Bombeiros

20.2 Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDECs)

20.3 Núcleos de Defesa Civil (NUDECs)

O NUDEC é formado por um grupo comunitário organizado com a proposta de desenvolver um trabalho permanente de orientação 
das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos municípios.

O COMDEC é o órgão responsável pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de Defesa Civil, 
no âmbito do município. 

20.4 Nenhuma das citadas 20.5 Não sabe

21 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

21.3 - Telefone: 
      

21.1 - Nome do responsável 
          pela informação:  

21.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÔES
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