
2 - Município: 3 - Nome do município:

-

1 - Nome do responsável pela coleta:

4 - Data de início da coleta:

/ /

3 - Telefone do responsável pela coleta:

-

5 - Data do término da coleta:

/ /

8  2

0

/ / 2 - Telefone da prefeitura:

3 - Logradouro:

-

4 - Número: 5 - Complemento (bloco, grupo, andar, sala, km):

6 - Bairro:

-

(Continua)

9 - Cargo do responsável pela informação:

8 - Nome do responsável pela informação:

Assinatura do responsável 
pela informação:

10 - Telefone do 
        responsável 
        pela informação:

-



(Continua)

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

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

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

Sem instrução é pessoa que não frequentou escola ou, se frequentou, não concluiu nem a 1ª série do Ensino Fundamental.

Atenção: A informação solicitada por coluna refere-se à escolaridade concluída do pessoal 
ocupado, exceto na coluna do ensino fundamental que poderá ser concluído ou não.

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

3 Ensino 
fundamental 

(1º Grau)

4 Ensino médio 
(2º grau)

5 Ensino superior

2 Sem instrução

1.2

2.2

3.2

5.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

1.4 1.5

2.5

3.5

5.5

1.6

2.6

3.6

5.6

6 Pós-graduação
6.2 6.3 6.5 6.6

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6 Total da linha

1 Total da coluna

6.1

Escolaridade

Vínculo

Não (passe para o quesito 4)2Sim12 - Existe administração indireta municipal?

2 Celetistas
3 Somente
   comissionados1 Estatutários 4 Estagiários 5 Sem vínculo 

   permanente

3.4

4.44.2 4.5 4.6

3 Ensino 
fundamental 

(1º Grau)

4 Ensino médio 
(2º grau)

5 Ensino superior

2 Sem instrução

1.2

2.2

3.2

5.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

1.4 1.5

2.5

3.5

5.5

1.6

2.6

3.6

5.6

6 Pós-graduação
6.2 6.3 6.5 6.6

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6 Total da linha

1 Total da coluna

6.1

Escolaridade

Vínculo
2 Celetistas

3 Somente
   comissionados1 Estatutários 4 Estagiários 5 Sem vínculo 

   permanente

3.4

4.44.2 4.5 4.6

5 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

5.3 - Telefone: 
      

5.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

5.2 - Cargo:  

Assinatura:-

Não 2Sim14 - Existe política de priorização de cargos para mulheres em chefia e assessoramento?

5.4

6.4

5.4

6.4

Administração indireta - representa o conjunto de entes públicos municipais dotados de personalidade jurídica própria, que são chamadas de 
entidades administrativas, como as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas.



(Continua)

1 - O município possui Plano Diretor?

1 Sim 1.1 - Ano da lei:  1.2 - O plano foi revisto?  

2 Não 1.4 - O município está elaborando o Plano Diretor?

1

2

Sim

Não

Assinale se o município possui os instrumentos relacionados abaixo: 

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

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

2.1 - Ano da lei:  

3 Não

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

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

3.1 - Ano da lei:  

3 Não

4 - Legislação de perímetro urbano

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

4.1 - Ano da lei:  

3 Não

5 - Legislação sobre parcelamento 
     do solo

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

5.1 - Ano da lei:  

3 Não

6 - Legislação sobre zoneamento 
     ou uso e ocupação do solo 

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

6.1 - Ano da lei:  

3 Não

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

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

7.1 - Ano da lei:  

3 Não

8 - Legislação sobre contribuição 
     de melhoria

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

8.1 - Ano da lei:  

3 Não

9 - Legislação sobre operação urbana 
     consorciada

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

9.1 - Ano da lei:  

3 Não

1.3 - Ano da última revisão:

1 2Sim Não



(Continua)

10 - Legislação sobre estudo 
        de impacto de vizinhança

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

10.1 - Ano da lei:  

3 Não

11 - Código de obras

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

11.1 - Ano da lei:  

3 Não

13 - Legislação sobre servidão 
       administrativa

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

13.1 - Ano da lei:  

3 Não

12 - Legislação sobre zoneamento 
       ambiental ou zoneamento 
       ecológico-econômico

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

12.1 - Ano da lei:

3 Não

 

14 - Legislação sobre tombamento

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

14.1 - Ano da lei:  

3 Não

15 - Legislação sobre unidade 
       de conservação

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

15.1 - Ano da lei:  

3 Não

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

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

16.1 - Ano da lei:  

3 Não

17 - Legislação sobre usucapião 
       especial de imóvel urbano

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

17.1 - Ano da lei:  

3 Não

18 - Legislação sobre direito 
       de superfície 
       

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

18.1 - Ano da lei:  

3 Não



(Conclusão)

19 - Legislação sobre regularização 
       fundiária

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

19.1 - Ano da lei:  

3 Não

20 - Legislação sobre a 
       legitimação de posse

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

20.1 - Ano da lei:  

3 Não

21 - Legislação sobre estudo 
       prévio de impacto ambiental

1 Sim, com legislação específica

2 Sim, como parte integrante do Plano Diretor

21.1 - Ano da lei:  

3 Não

22 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

22.3 - Telefone: 
      

22.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

22.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÕES



(Continua)

1 - O órgão responsável pela educação 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 14)

2 - Nome do órgão gestor da educação:

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

1

7 - Qual a área de formação de nível superior do titular do órgão gestor? 

Geografia

Pedagogia

Administração Psicologia

DireitoBiologia

1

6

2

7

Outros

História4

9 Letras

Matemática5

11

3

8

7.11.1 - Especifique:

4 - Idade do(a) titular do órgão gestor:3 - 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 
(passe para o quesito 8)

Ensino fundamental ( 1º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino médio (2º Grau) incompleto 
(passe para o quesito 8)

Especialização

6 Ensino superior completo4 5
Ensino médio (2º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino superior incompleto
(passe para o quesito 8)

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

Educação física 10

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor: 5.1- Este quesito foi respondido pelo próprio titular do órgão gestor? 2 Não1 Sim  

8 - O titular do órgão gestor da educação concluiu, nos últimos 4 anos, curso de capacitação em gestão educacional? 

2

1 Sim

Não

8.1 - Esse curso foi oferecido por qual programa?

1 2 3 Outro

9 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na área da educação do município, por vínculo empregatício:

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

Somente Sem vínculo

outros.

CeletistasEstatutários TotalEstagiários
comissionados permanente

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

21 Branca Preta 43 Parda Indígena5Amarela



(Continua)

10 - Entre as pessoas ocupadas na área da educação, quantos são docentes?

11.7

11.1011.9

11.12

Integração escola-comunidade (abertura das escolas à 
comunidade, uso de espaços coletivos para ações roti-
neiras da escola, entre outras ações)

11.11

11.14

Constituição e manutenção de conselhos escolares

11.13

11.16

Constituição e manutenção de grêmios estudantis 
e/ou associações de pais

Formação continuada para professoresRedução de falta/ausência dos docentes

Adequação entre a idade dos alunos em relação à série/etapa 
em que estudam (enfrentamento do atraso escolar)

Diminuição no abandono e evasão escolar 
(busca ativa de alunos)

Elevação do desempenho dos alunos nas avaliações 
nacionais de larga escala

Alfabetização na idade certa

11.1 11.2 Criação/manutenção de salas de recursos multifuncionais

11.3

Melhoria das condições físicas de acessibilidade nas escolas

11.4 Combate à violência nas escolasInclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares

11.611.5

11.8
Formação inicial de docentes e formação complementar 
para adequação entre formação de nível superior e as 
disciplinas que lecionam

11 - Assinale, dentre as alternativas abaixo, até 3 (três) temas prioritários para os quais o órgão gestor da educação esteja adotando medidas ou ações 
      para o tratamento sistemático, como prioridade de gestão: (admite tripla marcação)

Chamamento público para matrícula Ampliação da jornada escolar11.15

Discriminação 
racial12.1

12 - O órgão gestor da educação adota medidas para o combate a: (admite múltipla marcação)

Discriminação 
religiosa12.2 Homofobia12.3

Outros tipos de 
discriminação12.4 Nenhum dos itens citados12.5

14 - O município possui Plano Municipal de Educação? 
2 Não 

1 Sim  
/

15 - O município instituiu/constituiu Fórum Permanente de Educação? 

2 Não 

1 Sim  15.1 - Em que ano: 15.2 - Por meio de que instrumento?

1 2 3Lei Decreto Portaria 4 Outro

16 - O município possui Plano de Carreira para o Magistério? 
2 Não (passe para o quesito 20)

1 Sim  16.1 - Lei/ano de criação:
/

13 - O órgão gestor da educação possui: (admite múltipla marcação)

13.1 13.2 Projetos voltados para a educação de povos indígenas

13.3

Projetos voltados para a educação no campo

13.4
Projetos voltados para a educação de outros povos 
e comunidades tradicionais

Projetos voltados para a educação de comunidades quilombolas

13.5 Nenhum dos itens citados

17 - Quais critérios de progressão/promoção/ascensão são utilizados no plano de carreira do magistério do município? (admite múltipla marcação)

17.1 17.2

Qualificação ou titulação17.3

Tempo de efetivo exercício no cargo

17.4 Desempenho em prova de conhecimentos na área curricular de atuação docente e de conhecimentos pedagógicos

Avaliação de desempenho 

17.5 Desempenho dos alunos em avaliação externa 17.6
Incorporação permanente de remuneração 
por ocupação de cargo em comissão 17.7 Outros

17.3.1 Licenciatura

17.3.3
Especialização com carga 
horária mínima de 360 horas

17.3.4 Mestrado 17.3.5 Doutorado

17.3.2 Cursos de atualização/aperfeiçoamento 
com carga horária inferior a 360 horas

2 Não 1 Sim  

18 - A lei do Plano de Carreira para o magistério prevê expressamente o limite de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades 
      de interação com os educandos? 

Admite múltipla marcação:

11.18 Combate ao bulliyng11.17 11.19 Nenhum dos itens citados

De acordo com a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Art 2º, § 4º - “Na composição da jornada de trabalho, 
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de in-
teração com os educandos”. Ou seja, 1/3 da carga horária é destinado a atividades extraclasse.



(Continua)

19 - De acordo com o plano de carreira do magistério do município os professores efetivos são contratados para quais jornadas de trabalho?

19.1 horas semanais 19.2 horas semanais 19.3 horas semanais

19.4 horas semanais 19.5 horas semanais

21 - O município possui Plano de Carreira vigente para os profissionais da educação não docentes?

2 Não 

1 Sim  21.1 - Lei/ano de criação:
/

22 - O município possui Conselho Municipal de Educação? 

22.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 30)

1 Paritário

22.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

23 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 23.1 Consultivo Deliberativo23.2 23.423.3 Normativo Fiscalizador

26 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

26.1 Continuada Eventualmente26.2 26.3 Não realiza

27 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

27.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

27.1.1 Sala própria Computador 27.1.2 27.1.427.1.3 Impressora Acesso à internet

27.1.5 Veículo próprio Telefone27.1.6 27.1.827.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

28 - O Conselho é composto por: (admite múltipla marcação)

28.13 Representante de outros povos e comunidades tradicionais 28.14 Outros

28.9
Representante do poder executivo/
secretaria de educação

28.1
Representante de 
pais e alunos 28.2

Representante da Câmara 
Municipal 28.3

Representante dos diretores das 
escolas da rede municipal de ensino

28.4
Representante dos servidores das 
escolas da rede municipal de ensino

28.5
Representante do Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente e/ou Con-
selho Tutelar

28.6
Representante das escolas 
da rede privada

28.7
Representante de instituição 
de ensino superior 28.8

Representante de sindicato/associação 
de profissionais da educação

28.12 Representante de povos indígenas28.10 Representante do movimento negro 28.11
Representante de comunidades 
quilombolas

29 - Qual a função do gestor da educação no Conselho Municipal de Educação?

1 2Membro nato Presidente do conselho 3 Membro do conselho, como representante 
do poder executivo

4 Participa apenas como ouvinte

2 Não (passe para o quesito 35)

1 Sim  

24 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 25 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

31 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 32 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

20 - O piso salarial da carreira do magistério público está definido em lei municipal? 2 Não1 Sim  

33 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

33.1 Continuada Eventualmente33.2 33.3 Não realiza

30.2 - O conselho é:

1 Paritário

30.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/



(Continua)

34 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

34.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

34.1.1 Sala própria Computador 34.1.2 34.1.434.1.3 Impressora Acesso à internet

34.1.5 Veículo próprio Telefone34.1.6 34.1.834.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

35 - O município possui Conselho Municipal de Alimentação Escolar? 

35.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 41)

1 Paritário

35.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

36 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 36.1 Consultivo Deliberativo36.2 36.436.3 Normativo Fiscalizador

40 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

40.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

40.1.1 Sala própria Computador 40.1.2 40.1.440.1.3 Impressora Acesso à internet

40.1.5 Veículo próprio Telefone40.1.6 40.1.840.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

41 - O município possui Conselho Municipal de Transporte Escolar?

41.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 47)

1 Paritário

41.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

42 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 42.1 Consultivo Deliberativo42.2 42.442.3 Normativo Fiscalizador

46 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

46.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

46.1.1 Sala própria Computador 46.1.2 46.1.446.1.3 Impressora Acesso à internet

46.1.5 Veículo próprio Telefone46.1.6 46.1.846.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

37 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 38 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

43 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 44 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

47 - O município possui lei municipal que estabelece a criação de conselhos escolares?

47.2 - Os conselhos são:

2

1 Sim  

Não

1 Paritários

47.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior representação
dos profissionais das escolas

Tem maior representação
dos alunos e famílias/

48 - A ordenação de despesas da educação está sob responsabilidade do:

1 Prefeito 3 Secretário de educação 4 5 Outros 6 Não sabe informar2 Vice prefeito Secretário de finanças/
secretário de fazenda

39 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

39.1 Continuada Eventualmente39.2 39.3 Não realiza

45 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

45.1 Continuada Eventualmente45.2 45.3 Não realiza

Ordenador de despesa - é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento 
ou dispêndio de recursos.



49 - A nomeação dos Diretores das escolas da rede municipal de ensino ocorre por: (admite dupla marcação)

49.2.1 - Sendo utilizado: (admite múltipla marcação)49.2

49.1 Concurso Público (para carreira de diretor escolar constituída por cargo público específico de diretor escolar)

Livre nomeação (para cargo ou função comissionada)

49.2.1.1 Indicação Eleição49.2.1.2 

49.2.1.449.2.1.3 Processo seletivo Outro

(Conclusão)

53 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

53.3 - Telefone: 
      

53.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

53.2 - Cargo:  

Assinatura:-

52 - Existe no município creche de responsabilidade do poder público municipal?

52.1 - Quantas: 52.2 - Quantas de tempo integral:

2

1 Sim

Não

50 - O município realiza levantamento de demanda da população em idade escolar que não esteja sendo atendida? (admite múltipla marcação)

50.1 Pré-escola (4 e 5 anos) Ensino fundamental (6 a 14)50.2 50.450.3 Não realiza
Educação de jovens e adultos do ensino 
fundamental (maiores de 15 anos)

2 Não 1 Sim  51 - Há no município mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches?

OBSERVAÇÕES



(Continua)

1 - O órgão responsável pela cultura 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 10)

2 - Nome do órgão gestor da cultura:

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

1

4 - Idade do(a) titular do órgão gestor:3 - 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

8 - Existe pessoal ocupado exclusivamente na área de cultura? 2 Não (passe para o quesito 10)1 Sim  

9 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas exclusivamente na área da cultura, por vínculo empregatício:

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

Somente Sem vínculo

outros.

CeletistasEstatutários

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

TotalEstagiários
comissionados permanente

7 - Total do pessoal ocupado no órgão gestor da cultura:  

10 - O município  possui Plano Municipal de Cultura?

Não (passe para o quesito 14)

Sim1

4

10.1 - Número e ano:
/

Em elaboração3 10.2 - Em que fase se encontra: (passe para o quesito 14)

2 41 3
Em discussão 
com a sociedade

Em tramitação na 
Câmara Municipal

Em tramitação no 
Poder Executivo

Aguardando sanção 
pelo Poder Executivo

Sim, mas não é regulamentado por instrumento legal2

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor: 5.1- Este quesito foi respondido pelo próprio titular do órgão gestor? 2 Não1 Sim  

11 -  O Plano Municipal de Cultura foi elaborado com a participação da sociedade civil? 

11.1.2

11.1.5

11.1.1

11.1.4

Audiência pública  

Consulta pública

Conselhos

Grupo de trabalho

Não

Sim1

2

11.1 -  Por intermédio de: (admite múltipla marcação)

11.1.3

11.1.6

Fóruns

Conferência

21 Branca Preta 43 Parda Indígena5Amarela
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13 - O Plano Municipal de Cultura possui metas? NãoSim1 2

14 - O município realizou alguma Conferência Municipal de Cultura nos últimos 4 anos?

2

1 Sim 

Não

14.1- As deliberações das conferências realizadas foram consideradas como elementos de referência para a elaboração e desenvol-
         vimento do Plano Municipal de Cultura? 

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

15 - Existe legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural?
2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 18)

16 - Qual a natureza dos bens tombados? 
       (admite dupla marcação)

16.216.1 Patrimônio imaterial Patrimônio material

15.1 - Lei e ano: /

17 - Quantidade de bens tombados por legislação municipal?

18 - O município apoia, mantém ou transfere recurso (considere os últimos 12 meses) para algum bem tombado?

2

1 Sim  

Não

18.1 - Bem tombado de responsabilidade: (admite múltipla marcação)

18.1.218.1.1 Do estadoDa União 18.1.3 Do município 18.1.4 Privado

19 - O município possui Conselho Municipal de Cultura? 

19.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 26)

1 Paritário

19.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

20 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 20.1 Consultivo Deliberativo20.2 20.420.3 Normativo Fiscalizador

23 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

23.1 Continuada Eventualmente23.2 23.3 Não realiza

24 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

24.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

24.1.1 Sala própria Computador 24.1.2 24.1.424.1.3 Impressora Acesso à internet

24.1.5 Veículo próprio Telefone24.1.6 24.1.824.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

21 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 22 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

25 - O Conselho é composto por: (admite múltipla marcação)

25.3 25.4 Representante de empresários do setorRepresentante de entidades sindicais de trabalhadores da área

25.1 25.2 Representante de entidades estudantisRepresentante de entidades de grupos artísticos

25.5 25.6 Representante de escolas e universidadesRepresentante de instituições que desenvolvem atividades artístico-culturais

25.7 25.8Representante de organizações não governamentais Representante do movimento negro 

25.9 Representante de comunidades quilombolas 25.10 Representante de povos indígenas

25.11 Representante de outros povos e comunidades tradicionais 25.12 Outros

12 - Primeiro e último ano de vigência do Plano Municipal de Cultura: 12.1 - Primeiro ano: 12.2 - Último ano;

Não deverão ser consideradas as unidades de conservação ambiental (parques, reservas biológicas, APAS) e terras indígenas.
Deverão ser considerados apenas bens materiais e imateriais tombados por legislação municipal.
Patrimônio material são os bens materiais como obras, objetos,  documentos,  edificações,  conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, etc.
Patrimônio imaterial são os bens de natureza imaterial como  conhecimentos, processos e modos de saber e fazer, rituais, festas, folguedos, ritmos,
literatura oral e etc.
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26 - O município possui Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio? 

26.2 - O Conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 33)

1 Paritário

26.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

27 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 27.1 Consultivo Deliberativo27.2 27.427.3 Normativo Fiscalizador

30 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

30.1 Continuada Eventualmente30.2 30.3 Não realiza

31 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

31.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

31.1.1 Sala própria Computador 31.1.2 31.1.431.1.3 Impressora Acesso à internet

31.1.5 Veículo próprio Telefone31.1.6 31.1.831.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

32 - O Conselho é composto por: (admite múltipla marcação)

32.3 32.4 Representante de associações de engenheiros e arquitetosRepresentante da associação comercial

32.1 32.2 Representante de entidades religiosasRepresentante da Ordem dos Advogados do Brasil

32.5 32.6 Representante de escolas e universidadesRepresentante de associações com finalidades culturais

32.7 32.8Representante de organizações não governamentais Representantes de entidades estudantis

32.9 Representantes de Institutos Históricos e Geográficos locais 32.10 Representantes de associação de moradores ou fóruns regionais

32.11 Representantes de povos e comunidades tradicionais 32.12 Outros

33 - O município possui Fundo Municipal de Cultura ou similar?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 35)

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

2

1 Sim  
34 - O Fundo Municipal de Cultura reúne todos os recursos orçamentários e de outras fontes destinados aos programas culturais?

Não 

28 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 29 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

35 - A gestão municipal, nos últimos 12 meses, apoiou financeiramente alguma das atividades relacionadas abaixo? (admite múltipla marcação)

35.5 35.6 35.7 35.8Programa radiofônico Desfile de carnavalPrograma de televisãoFeira de livros 

35.1 35.2 35.3 35.4Apresentação musical EventosPublicações culturaisConcurso/prêmio

35.9 35.10Montagem de peças teatrais

35.11

Seminário/Simpósio/Encontro/Congresso/Palestra

Festas, celebrações e manifestações tradicionais e populares 35.12 Nenhuma das atividades

36 - A gestão municipal desenvolveu, nos últimos 12 meses, programa ou ação para a implantação, reforma ou modernização de: (admite múltipla 
       marcação)

36.2

36.6

36.1 36.4Museu CinemaBiblioteca pública

Centro cultural

36.3

36.7

Biblioteca comunitária

Arquivo público 36.8 Outros 36.9 Não desenvolve

36.5 Teatro

37 - Assinale a existência no município de: (admite múltipla marcação)

37.1 37.2 37.3 37.4

37.5 37.6 37.837.7

Jornal impresso local Revista impressa local

Rádio comunitária Provedor de internet

37.9 Nenhum dos itens

33.1 - O conselho gestor do Fundo é o 
          Conselho Municipal de Cultura?
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1 3 5 72 4 6Nenhum Dois Quatro Mais de 5Um Três Cinco

39 - Assinale a existência dos itens relacionados abaixo: (admite múltipla marcação)

Biblioteca pública - É o edifício ou recinto onde se instala uma coleção pública de livros e documentos, organizada para estudo, leitura e consulta. É 
aberta à freqüência do público em geral.

Museu - É a instituição permanente, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público,  voltada à pesquisa dos testemunhos materiais 
do homem e do seu entorno, que adquire, conserva, comunica e, notadamente, expõe o seu acervo, visando estudos, educação e lazer. O ingresso pode 
ou não ter cobrança.

Teatro ou sala de espetáculo - É o estabelecimento ou edificação cuja finalidade é a apresentação de arte dramática, música, dança, etc.

Centro cultural - É o local destinado a atividades artístico-culturais e que conta com mais de dois tipos diferentes de equipamentos culturais em uso (bi-
blioteca, sala de exposição, sala de cinema, teatro, anfiteatro, etc.).

Estádio ou ginásio poliesportivo - É o espaço fechado, destinado a competições de diversas modalidades esportivas, com capacidade para receber 
público.

Lan House - um estabelecimento comercial onde, à semelhança de um cyber café, as pessoas podem pagar para utilizar um computador com acesso à 
Internet e a uma rede local, com o principal fim de acesso à informação rápida pela rede e entretenimento através dos jogos em rede ou online.

Arquivo público e/ou centro de documentação - entidade coletiva,  pública ou privada,  que tem por finalidade guarda, processamento e acesso a docu-
mentos. É aberta à freqüência do público em geral.

39.3 Teatro ou sala de espetáculo

39.1

39.2

Biblioteca pública

Museu

 

 
 

39.1.1 - Quantidade das de responsabilidade da gestão municipal:

39.2.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

39.3.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

39.4 Centro cultural  39.4.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

39.5

39.6

Arquivo público e/ou centro de documentação

Estádio ou/e ginásio poliesportivo

39.7 Centro de artesanato

 39.5.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

39.6.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

39.7.1 - Quantidade dos de responsabilidade da gestão municipal:

 

 

Galerias de arte

39.20 Nenhum dos itens relacionados

39.9

39.12

Banca de Jornal 39.10

39.13 Livrarias

Videolocadora39.8 39.11 Shopping center

39.14

39.16 39.17 39.18

39.15 Unidade de ensino superior

Clube ou associação recreativa Lan House 39.19Circo fixo Concha acústica

Cinema

40 -  Existe no município Ponto de Cultura?

Não

Sim1

2

Pontos de cultura são projetos financiados e apoiados institucionalmente pelo Ministério da Cultura e implementados por entidades 
governamentais ou não governamentais. Visam à realização de ações de impacto sociocultural nas comunidades. 

40.1 -  Quantidade de Pontos de Cultura? 40.2 -  A gestão municipal tem ações em parceria com algum Ponto de Cultura? 

NãoSim1 2 

41 -  Quanto do orçamento previsto para a cultura foi executado em 2017: 

2 até 10% 5 de 31% a 40%3 de 11% a 20% 6 de 41% a 50%1 0 4 de 21% a 30%

42 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

42.3 - Telefone: 
      

42.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

42.2 - Cargo:  

Assinatura:-

7 de 51% a 60% 10 de 81% a 90%8 de 61% a 70% 11 Mais de 90%9 de 71% a 80%
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1 - O órgão responsável pela saúde no município caracteriza-se como: Setor é a parte organizacional da prefeitura sem status de secretaria.

1 3Secretaria municipal exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura 
(passe para o quesito 10)

2 - Nome do órgão gestor da saúde:

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

1

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

7 - Qual a área de formação de nível superior do titular do órgão gestor? 

Outra11

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

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.

Economia

Pedagogia

Administração Psicologia

DireitoAssistência social

1

7

2

8

Medicina4

10 Nutrição

Odontologia Enfermagem5 63

9

8 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na área da saúde por vínculo empregatício:

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

Celetistas
Somente

Estatutários TotalEstagiários Sem vínculo

9 - Entre as pessoas ocupadas na área da saúde, quantos são os médicos?

dentre outros.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

comissionados permanente

10 - O município possui Conselho Municipal de Saúde? 

10.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 17)

1 Paritário

10.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor: 5.1- Este quesito foi respondido pelo próprio titular do órgão gestor? 2 Não1 Sim  

11 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 11.1 Consultivo Deliberativo11.2 11.411.3 Normativo Fiscalizador

12 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 13 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

14 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

14.1 Continuada Eventualmente14.2 14.3 Não realiza

21 Branca Preta 43 Parda Indígena5Amarela

1 2 3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto 
(passe para o quesito 8)

Ensino fundamental ( 1º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino médio (2º Grau) incompleto 
(passe para o quesito 8)

Especialização

6 Ensino superior completo4 5
Ensino médio (2º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino superior incompleto
(passe para o quesito 8)

8 Mestrado 9 Doutorado
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15 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

15.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

15.1.1 Sala própria Computador 15.1.2 15.1.415.1.3 Impressora Acesso à internet

15.1.5 Veículo próprio Telefone15.1.6 15.1.815.1.7 Diárias Recursos humanos

16 - O Conselho é composto por: (admite múltipla marcação)

16.3 16.4 Representante dos servidores da rede 
municipal de saúde

Representante dos gestores da rede municipal de saúde

16.1 16.2 Representante da Câmara Municipal Representante de usuários dos serviços de saúde

16.5 16.6 Representante da rede privada de saúdeRepresentante do Fundo Municipal de Saúde

16.7 16.8Representante de sindicato/associação de profissionais da saúde Representante do movimento negro 

16.9 Representante de comunidades quilombolas 16.10 Representante de povos indígenas

16.11 Representante de outros povos e comunidades tradicionais 16.12 Representante de entidades religiosas

17 - O município possui Fundo Municipal de Saúde?

17.1 - Responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde:

2

5

Secretaria municipal de saúde

O fundo é autônomo

3

6

Outra secretaria

Não sabe informar

1

4

Gabinete do prefeito

Outra estrutura da administração

1

2

Sim

Não

2

1 Sim

Não 

18 - O município realizou Conferência Municipal de Saúde?
18.1 - Ano da última conferência:  

2

1 Sim

Não 

19 - O órgão gestor da saúde faz parte de algum Colegiado de Gestão Regional?

19.1 - Quantidade de reuniões realizadas nos últimos 12 meses:

Colegiado de Gestão Regional espaço de decisão através da identificação, definição de prioridades e de  pactuação  de soluções para 
a organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e resolutiva. O Colegiado deve ser formado pelos gestores mu-
nicipais de saúde do conjunto de municípios e por representantes do(s)  gestor(es)  estadual(ais), sendo  as suas decisões sempre por consenso, pres-
supondo o envolvimento e comprometimento do conjunto de gestores com os compromissos pactuados.

3 Não possui órgão gestor da saúde

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 22)
20 - O município possui Plano Municipal de Saúde?

20.1 - Ano de elaboração do último plano:  

21 Sim Não 21 - Ações previstas na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foram incluídas no Plano Municipal de Saúde?

2

1 Sim

Não 

22.1 - Os cursos oferecidos são destinados a quais públicos alvo? (admite múltipla marcação)

Gestores municipais22.1.1 22.1.322.1.2 Médicos Enfermeiros

22.1.4 22.1.622.1.5Técnicos de nível 
superior

Técnicos de nível 
médio

22.1.7 OutrosAgentes Comuni-
tários de Saúde

21 Sim Não 
23 - Existe no município uma instância específica para conduzir, coordenar 
       e monitorar as ações de saúde voltadas para a população negra?

21 Sim Não 
24 - O combate às discriminações de gênero e orientação sexual estão inseridos 
       nos cursos e processos de formação do pessoal ocupado na área da saúde?

21 Sim Não (passe para o quesito 28)25 - O município possui estabelecimento de saúde de responsabilidade da gestão municipal?

21 Sim Não (passe para o quesito 28)26 - Dentre os estabelecimentos de saúde de responsabilidade 
       da gestão municipal existe algum administrado por terceiros?

15.1.9 Dotação orçamentária própria

16.13 Outros

22 - Os tópicos saúde da população negra e combate ao racismo estão inseridos nos cursos e processos de formação do pessoal ocupado na área 
       da saúde?
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27 - Quantifique os estabelecimentos de saúde administrados por terceiros: (admite múltipla marcação)

27.5

27.6

Administrado por empresa privada

Administrado por Cooperativa

Administrado por Consórcio Público

27.1

27.2

27.3

27.4

Administrado por Consórcio de Sociedade

27.1.1 Quantidade de estabelecimentos:

27.2.1 Quantidade de estabelecimentos:

27.3.1 Quantidade de estabelecimentos:

27.4.1 Quantidade de estabelecimentos:

27.5.1 Quantidade de estabelecimentos:

27.6.1 Quantidade de estabelecimentos:

28 - Existe no município Programa de Agentes Comunitários de Saúde?

2

1 Sim

Não 

28.1 - Registre a quantidade de agentes comunitários de saúde:  

29 - Existe no município Programa de Saúde da Família?

1 Sim 29.1 - Registre a quantidade de:

29.1.1 - Equipes:

29.1.3 - Enfermeiros:

29.1.2 - Auxiliar/técnico 
            de enfermagem:

29.1.4 - Agentes comu-
             nitários de saúde:

 

 

 

 29.1.5 - Médicos:  
2 Não (passe para o quesito 31)

31 - Existe no município estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família?

2

1 Sim

Não 

31.1 - Registre a quantidade de:

31.1.1 - Equipes: 31.1.3 - Enfermeiros:
31.1.2 - Auxiliar/técnico 
            de enfermagem:

31.1.5 - Dentista:

   

 

30 - No Programa Saúde da Família existe atendimento odontológico básico?

2

1 Sim

Não 

30.1 - Registre a quantidade de:  30.1.1 - Equipes:  30.1.2 - Odontólogos:

31.1.6 - Médicos:  31.1.4 - Agentes comu-
             nitários de saúde:  

27.7 Administrado por Fundação 27.7.1 Quantidade de estabelecimentos:
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38 - Existe no município política, programa ou ações de: (admite múltipla marcação)

38.3
Promoção do uso da Caderneta 
de Saúde do Adolescente

38.1 38.2 38.4

21 Sim Não42 - É preciso referenciar para outro município a realização de exames de pacientes da Atenção Básica?

21 Sim Não43 - É preciso referenciar para outro município internações de pacientes da Atenção Básica? 3 Não sabe

3 Não sabe

44 - Onde é feito o encaminhamento de pacientes referenciados pela Atenção Básica? 

3

A Atenção Básica não possui fluxo de referência Na equipe de Saúde da Família responsável pelo paciente1 2

Em setor específico na Unidade Básica de Saúde 4 Setor específico do órgão gestor municipal da saúde

5 Outro 6 Não sabe

Exames da atenção básica: baciloscopia, biologia molecular, bioquímica, hematologia, imunologia, microbiologia, parasitologia, urina.

38.6

Pré-natal masculino/
parceiro

38.5 Teste da orelhinha 38.8 Nenhuma das citadas38.7 Teste do coraçãozinho

41 - Existe no município, na área da saúde, programas ou ações voltados especificamente para: (admite múltipla marcação)

41.3População negra41.1 41.2 Povos indígenas

41.4 Outras comunidades e povos tradicionais41.5

45 - A população do município dispõe de serviço de atendimento de emergência (Risco de Vida 24 Horas)? (admite múltipla marcação)

45.4

Sim, serviço público municipal45.1 45.3

Sim, o paciente é transportado e/ou referenciado para serviço público em outro município

45.5

Atendimento de emergência (Risco de Vida 24 Horas) são instalações físicas exclusivas apropriadas e disponíveis 24 horas por dia, para o aten-
dimento de pacientes externos cujos agravos à saúde colocam suas vidas em risco necessitando de assistência imediata, independente  da  presta-
ção de outros serviços.

45.6 Não

Sim, em outro serviço público45.2

32 - Existe equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo a: (admite múltipla marcação)

32.2Comunidades quilombolas32.1 Povos indígenas 32.3 População em situação de rua 32.4 Ribeirinhos

33 - Existe no município posto ou serviço regular de vacinação? 21 Sim Não (passe para o quesito 38)

34 - O município utiliza a Caderneta de Saúde da Criança distribuída pelo Ministério da Saúde para o registro das vacinas aplicadas?

21 Sim Não (passe para o quesito 36)

35 - O número e a periodicidade do fornecimento de Caderneta de Saúde da Criança atendem às necessidades do município? 21 Sim Não

21 Sim Não

37 - O município tem modelo próprio de caderneta ou cartão de registro de vacina fornecido ao usuário? 21 Sim Não

Teste do pezinho

Teste do olhinho

2

1 Sim

Não 

39 - Existe no município programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo?

39.1 - No programa é feita a distribuição de quais métodos contraceptivos? (admite múltipla marcação)

Camisinha masculina39.1.1 39.1.339.1.2 Camisinha feminina Pílula anticoncepcional

39.1.4 39.1.639.1.5Pílula do dia seguinte Anticoncepcional injetável Diafragma

39.1.7 39.1.939.1.8 Outros Não é feita distribuição

21 Sim Não

Outras comunidades e povos tradicionais32.5

41.6 Nenhum programa ou açãoComunidades quilombolas

População em situação de rua

32.6 Não existe

Dispositivo 
intrauterino (DIU)



(Conclusão)

21 Sim Não 

Hemodiálise - são sessões de diálise realizadas em serviço de nefrologia; em média, o paciente submete-se a três sessões semanais, de aproxi-
madamente 4 horas cada.
Diálise Peritoneal Intermitente - pode ser feita de duas formas: Ambulatorial Contínua a infusão e a drenagem  do  dialisato  são  feitas manual-
mente. Não precisa de nenhuma máquina. Pode ser feito em qualquer lugar limpo; Peritoneal Automática ao invés  das trocas do dialisato serem 
feitas manualmente, são feitas com o auxílio de uma máquina chamada cicladora. A cicladora é conectada  ao  cateter  e  realiza  o tratamento.

21 Sim Não 

21 Sim Não 

2

1 Sim

Não 

49 - Existem no município hospitais de ensino e pesquisa credenciados pelos Ministérios da Saúde e da Educação para atendimento à saúde, participando 
       da formação de estudante de graduação e pós-graduação?

49.1 - Algum de responsabilidade da gestão municipal? 1 Sim 49.1.1 - Quantos?

2 Não 

2

1 Sim

Não 

50.1 - Quantas?

1 Sim 51.1 - Registre a quantidade de:

Com interligação com cartórios 
de registro civil de nascimento

  Estabelecimentos que 
realizam parto hospitalar

Com posto de cartório

 Estabelecimentos 
públicos municipais

        Outros 
estabelecimentos 

3 Não sabe informar
51.1.1.1

51.1.2.1

51.1.3.1

51.1.1.2

51.1.2.2

51.1.3.2

54 - Com relação aos serviços de vigilância em saúde, a gestão municipal realiza: (admite múltipla marcação)

54.1 54.2 Vigilância epidemiológicaVigilância sanitária 54.3 Controle de endemias Não realiza nenhum dos serviços54.4

21 Sim Não 
53 - A gestão municipal realiza a busca ativa dos casos de nascidos vivos 
       não registrados, no intuito de promover o registro civil de nascimento?

Total

52 - Existe no município:

52.1.1 - Quantos?

Centros de Parto Normal Intra e Peri-hospitalares são unidades de atenção ao parto e nascimento da maternidade/hospital que 
realizam o atendimento humanizado e de qualidade exclusivamente ao parto normal de risco habitual.

52.1 Centro de Parto Normal

52.2.1 - Quantas?52.2 Casa de Gestante

2 Não

55 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

55.3 - Telefone: 
      

55.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

55.2 - Cargo:  

Assinatura:-

52.3 Não existe
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1 - O órgão responsável pela assistência social 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 11)

2 - Nome do órgão gestor da assistência social:

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

1

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

7 - Qual a área de formação de nível superior do titular do órgão gestor? 

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

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 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na área da assistência social por vínculo empregatício:

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

Celetistas
Somente

Estatutários TotalEstagiários Sem vínculo

dentre outros.

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

comissionados permanente

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor: 5.1- Este quesito foi respondido pelo próprio titular do órgão gestor? 2 Não1 Sim  

Terapia
ocupacional

Assistência
social

SociologiaPedagogiaPsicologia1 62 7Medicina4 Enfermagem53

EconomiaAdministraçãoDireito Ciências
Contábeis

11 12Jornalismo Outra9 14Nutrição108 13

9 - No ano de 2017 o pessoal ocupado na área de assistência social no município participou de cursos de capacitação em quais grupos de temas? 
     (admite múltipla marcação)

9.1 9.2 Organização e Serviços da Proteção Social Básica 

9.3 Organização e Serviços da Proteção Social Especial

9.5 9.6Controle Social Atendimento de povos e comunidades tradicionais

9.7

9.4

Atendimento a usuários de álcool e outras drogas 9.8 Inclusão de pessoas com deficiência

9.9 Vigilância socioassistencial, monitoramento e avaliação 9.10 Planejamento e gestão

9.11 Violências e violações de direitos 9.12 Outros

9.13 Não participou de nenhum dos cursos citados

21 Branca Preta 43 Parda Indígena5Amarela

1 2 3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto 
(passe para o quesito 8)

Ensino fundamental ( 1º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino médio (2º Grau) incompleto 
(passe para o quesito 8)

Especialização

6 Ensino superior completo4 5
Ensino médio (2º Grau) completo 
(passe para o quesito 8)

Ensino superior incompleto
(passe para o quesito 8)

8 Mestrado 9 Doutorado

Política Nacional de Assistência Social, Organização do
Sistema Único da Assistência Social e Legislação correlata
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11 - O município possui Plano Municipal de Assistência Social?

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 14)

11.1 - Qual o ano da última atualização do Plano Municipal de Assistência Social?   

10 - A gestão municipal de assistência social recebe orientações e apoio técnico do órgão gestor da assistência social do estado? 1 2Sim Não

12 - O Plano Municipal de Assistência Social foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social? 21 Sim  Não

13 - O desenvolvimento do Plano Municipal de Assistência Social é avaliado anualmente?
    

13.1.1 13.1.2 13.1.3Órgão gestor da assistência social Conselho Municipal de Assistência Social Outro 2

1 Sim  

Não

13.1 - A avaliação anual do Plano é realizada pelo: (admite múltipla marcação)

1 2Sim Não
14 - O Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal 
       é realizado no município pelo órgão gestor da assistência social?

15 - O órgão gestor de assistência social utiliza o Cadastro Único para Programas Sociais para: (admite múltipla marcação)

15.1 15.2

15.415.3

15.5

Elaboração de diagnóstico territorial

Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Definição de público alvo de programas e serviços

Identificação de população em situação de rua

Identificação de pessoas com deficiência 15.6 Identificação de povos e comunidades tradicionais

16 - O município possui Conselho Municipal de Assistência Social? 

16.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 22)

1 Paritário

16.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

17 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 18 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

19 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? (admite dupla marcação)

19.1 Continuada Eventualmente19.2 19.3 Não realiza

20 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

20.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

20.1.1 Sala própria Computador 20.1.2 20.1.420.1.3 Impressora Acesso à internet

20.1.5 Veículo próprio Telefone20.1.6 20.1.820.1.7 Diárias Auxílio deslocamento

20.1.9 Dotação orçamentária própria

21 - O Conselho é composto por: (admite múltipla marcação)

21.3 21.4 Representante governamental de outras áreasRepresentante governamental da área de educação

21.1 21.2 Representante governamental da área de saúdeRepresentante governamental da área de assistência social

21.5 21.6
Representante da sociedade civil de entidades 
e organizações da assistência social

21.7 21.8

Representante da sociedade civil 
de organização de trabalhadores

Representante da sociedade civil de organização de usuários
dos serviços socioassistenciais

Representante da sociedade civil de usuários
dos serviços socioassistenciais

22 - O município possui Fundo Municipal de Assistência Social?

22.1 - Responsável pela gestão do Fundo Municipal de Assistência Social:

2

5

Secretaria municipal de assistência social

O fundo é autônomo

3

6

Outra secretaria

Não sabe informar

1

4

Gabinete do prefeito

Outra estrutura da administração

1

2

Sim

Não

15.7 Outra finalidade
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Não (passe para o quesito 27)23 - O município executa diretamente serviços socioassistenciais? Sim1 2

Devem ser considerados, tanto os serviços executados diretamente pela Prefeitura, como aqueles realizados pela rede conveniada.

24 - Qual(is) serviço(s) é(são) executado(s)? (admite múltipla marcação)

Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

24.1

24.2 Serviço de Convivência para crianças de 0 a 6 anos 

24.3 Serviço de Convivência para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

24.4 Serviço de Convivência para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos

24.5 Serviço de Convivência para jovens e adultos de 18 a 59 anos

24.6 Serviço de Convivência para idosos

24.7 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas

Oferta de atendimento às pessoas com deficiência ou idosas objetivando prevenir agravos que possam provocar o rompimento de víncu-
los familiares e sociais desses usuários. 

24.8

24.9 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

24.10 Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

Ofertado nos Centros de Referência Especializados para População  em  Situação de Rua, este serviço dedica-se a atender pessoas que 
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. 

Potencializar a autonomia, a independência e a inclusão social da  pessoa  com deficiência e pessoa idosa, com vistas à melhoria de sua 
qualidade de vida. 

Serviço Especializado em Abordagem Social 24.12

24.11

24.13 Programa/Serviço de acolhimento em Família
 Acolhedora para Criança e Adolescente

Organiza  o  amparo  de crianças e adolescentes, afastados  da  família  por medida de proteção, em residência de famílias cadastradas. 
É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção.

24.13.1 - É regulamentado por lei municipal? 1 2Sim Não

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes24.14

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos24.16

Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência24.18

Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência24.17

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Jovens (maiores de 18 anos) 24.19

Oferta de proteção, apoio e moradia a grupos de pessoas maiores de 18 anos em situação de abandono, vulnerabilidade e risco pessoal 
e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustento. 

Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias24.15 Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado 
a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organi-
zação do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 
costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, 
arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação
sexual.

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos realizado em 
grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir a-
quisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famí-
lias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Serviço  socioassistencial  de prestação continuada que deve ser ofertado obrigatoriamente em todo CREAS. Oferta apoio, orientação e 
acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Ofertado de forma continuada e programada, em CREAS ou unidades específicas referenciadas aos CREAS, com a finalidade de assegu-
rar  trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique  nos  territórios  a  incidência  de  trabalho  infantil, exploração  sexual  de 
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
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25 - Quais são as unidades físicas que existem no município, da rede socioassistencial (pública ou privada) para executar os serviços socioassistenciais? 
       (admite múltipla resposta)

25.1.1 - Quantos?

25.2 - Centro de convivência

25.4 - Centro de Referência Especializado para População
em Situação de Rua 

2 Não 1 Sim

2 Não 1 Sim

25.5 - Centro dia

25.6 - Unidade de atendimento ao adolescente em conflito
          com a lei 

25.7 - Abrigo institucional ou Casa lar para 
          crianças e adolescentes

25.8 - Abrigo institucional para pessoas 
          com deficiência

2 Não 1 Sim

2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.3.1 - Quantos? 2 Não 1 Sim

25.4.1 - Quantos? 2 Não 1 Sim

25.6.1 - Quantos? 2 Não 1 Sim

25.9 - Residência inclusiva
25.10 - Abrigo institucional ou Casa de 
            passagem para população em
            situação de rua

2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.11 - República para adultos em processo 
            de saída das ruas

25.12 - Abrigo institucional ou Casa de 
            passagem para migrantes e/ou 
            refugiados

2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.13 - Abrigo para famílias desabrigadas/
            desalojadas vítimas de desastres

25.14 - Abrigo institucional para mulheres 
            em situação de violência2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.15 - Abrigo institucional ou Casa lar para 
            idosos 25.16 - República para idosos2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.17 - República para jovens egressos de
            serviço de acolhimento

25.18 - Centro de múltiplo uso2 Não 1 Sim 2 Não 1 Sim

25.19 - Unidades exclusivas de cadastra-
            mento e/ou revisão cadastral 2 Não 1 Sim

26 - O município realiza prestação de serviços sociassistenciais a que grupos específicos?  (admite múltipla resposta)

26.3 26.426.1 Povos indígenas Comunidades quilombolas

Catadores de materiais
recicláveis

26.2

População em situação 
de rua

26.5

Ribeirinhos

26.6
Agricultores 
familiares

26.7

Povos ciganos

26.8

Assentados da reforma 
agrária26.9 Pescadores artesanais26.10 26.11

Migrantes/
Imigrantes/
Refugiados

Outros povos ou
comunidades tradicionais

26.12

Atingidas por empreendi-
mentos de infraestrutura

26.13 26.14
Encarcerado/egressos 
do sistema carcerário

26.15 Nenhum dos citados

Povos de matriz africana

27 - O município realiza concessão de benefícios eventuais?

Os benefícios eventuais se configuram como direitos sociais instituídos legalmente. Têm caráter suplementar e provisório e são prestados aos ci-
dadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.

27.1.3

27.1.1 Benefício eventual por situação de morte

Benefício eventual para situação 
de calamidade pública

27.1.2 Benefício eventual por situação de natalidade
2

1 Sim

Não

27.1 - Qual(is)? (admite múltipla marcação)

27.1.4
Outros benefícios eventuais para famílias em 
situação de vulnerabilidade temporária



28 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

28.3 - Telefone: 
      

28.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

28.2 - Cargo:  

Assinatura:-

(Conclusão)

OBSERVAÇÕES
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1 3 Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6

Setor é a parte organizacional do governo do estado sem status de secretaria.

1 - O órgão gestor da política de segurança alimentar e nutricional caracteriza-se como:

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) 

7 Não possui estrutura (passe para o quesito 4) 
 

Câmara Intersetorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (passe para
o quesito 3)

2 - A que secretaria ou setor a  está associada ou subordinada? (admite múltipla marcação)política de segurança alimentar e nutricional

2.1 2.4Assistência social Saúde 2.5 2.62.32.2 Planejamento Direitos humanosAgricultura Outra

3 - Nome do órgão gestor da política de segurança alimentar e nutricional:

4 - Com relação à lei municipal de segurança alimentar:  

1 Possui lei

A lei está em trâmite2

Não possui3

/
4.1 - Número da lei: 4.2 - M s e ano da promulgação:ê

/
4.3 - M s e ano da apresentação do projeto de lei:ê

5 - O município possui Conselho Municipal de Segurança Alimentar? 

5.2 - Composição do conselho:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 11)

1

5.1 - Lei/ano de criação:

2 3Paritário/
2/3 sociedade civil 
e 1/3 governo

Maior represen-
tação do governo 4 Outra

6 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 6.1 Consultivo Deliberativo6.2 6.46.3 Normativo Fiscalizador

10 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

10.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

10.1.1 Sala própria Computador 10.1.2 10.1.410.1.3 Impressora Acesso à internet

10.1.5 Veículo próprio Telefone10.1.6 10.1.810.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

1 Sim Não (passe para o quesito 15)

12 - Quais áreas do governo estão representadas nesta câmara ou instância?  (admite múltipla marcação)

12.7

12.1 Fazenda Planejamento

12.6

12.2

Educação

12.5

12.10

Trabalho

12.8

Agricultura12.3

12.11 Outras12.9

Saúde12.4

Casa CivilAssistência social

11 - O município possui câmara ou instância governamental de articulação intersetorial dos programas e ações de segurança alimentar e nutricional, com 
       atribuições similares à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme disposto no art 7º, item 6, do Decreto 7.272/2010?

2

13 - Qual órgão municipal é responsável pela coordenação desta câmara ou instância?

Segurança
alimentar

Direitos
humanos

7 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 8 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

9 - O município realiza capacitação para os membros do Conselho? (admite dupla marcação)

9.1 Continuada Eventualmente9.2 9.3 Não realiza



14 - Há recursos orçamentários municipais para apoiar o funcionamento da Câmara ou Instância Intersetorial? 1 Sim 2 Não 

15 - O município possui Plano de Segurança Alimentar e Nutricional?

16 - Há recursos orçamentários municipais previstos para o financiamento de políticas de segu-
       rança alimentar e nutricional (exceto contrapartidas de convênios com o governo federal)? 1 Sim 2 Não 

(Continua)

17 - O município desenvolve algumas destas ações:  

17.1.1.1
2 Não 

17.1.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)

17.1.1.3 Próprio

1 Sim

2 Não 

17.2.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim17.2 -  Atividades de capacitação, fomento ou 
          incentivo à produção orgânica e/ou agro-
          ecológica

2 Não 

17.3.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim17.3 -  Doação de alimentos para grupos es-
          pecíficos e/ou povos indígenas, comu-
          nidades quilombolas, e demais povos 
          ou comunidades tradicionais

2 Não 

17.4.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim17.4 -  Manutenção de feiras livres/popula-
          res ou mercados públicos de alimen-
          tos 

2 Não 

17.5.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim

17.5 -  Manutenção de bancos de alimentos

2 Não 

17.6.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim
17.6 -  Manutenção de cozinhas comunitárias

2 Não 

17.7.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim
17.7 -  Manutenção de restaurantes populares

2 Não 

17.8.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim17.8 -  Manutenção de equipamentos de abas-
          tecimento público de alimentos (ex:cen-
          trais de abastecimento - Ceasas, entre-
          postos)

Repassado pelo
governo federal

17.1.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.1 -  Atividades de educação alimentar e
          nutricional

17.2.1.1 17.2.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.2.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.3.1.1 17.3.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.3.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.4.1.1 17.4.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.4.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.5.1.1 17.5.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.5.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.6.1.1 17.6.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.6.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.7.1.1 17.7.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.7.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.8.1.1 17.8.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.8.1.2 Repassado pelo
governo estadual

1 Sim 2 Não 

2 Não 

17.9.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim
17.9 -  Atividades de agricultura urbana 
          (ex: hortas comunitárias em terre-
            nos urbanos)

17.9.1.1 17.9.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.9.1.2 Repassado pelo
governo estadual

2 Não 

17.10.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim

17.10 -  Programa de alimentação escolar
17.10.1.1 17.10.1.3 PróprioRepassado pelo

governo federal
17.10.1.2 Repassado pelo

governo estadual

2 Não 

17.11.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim

17.11 -  Programa de hortas escolares 17.11.1.1 17.11.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.11.1.2 Repassado pelo
governo estadual



(Conclusão)

2 Não 

17.12.1 - Com recursos:   (admite múltipla marcação)1 Sim

17.12.1.1 17.12.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

17.12.1.2 Repassado pelo
governo estadual

17.13 - Compras públicas da agricultura familiar

2 Não 

17.13.2 - Com recursos: (admite múltipla marcação)1 Sim

17.13.2.1

17.13.2.3 Próprio

Repassado pelo governo federal

17.13.2.2 Repassado pelo governo estadual

17.13.1 - Por meio de qual programa: (admite múltipla marcação)

17.13.1.1

17.13.1.3 Programas estaduais

17.13.1.2

17.13.1.4 Programas próprios

17.14 - Atividades relacionadas ao público do Cadastro Único e/ou Programa Bolsa Família 

2 Não 

1 Sim 17.14.1 - Por meio de qual programa: (admite múltipla marcação)

17.14.1.1

17.14.1.3 Avaliação nutricional

Cursos de capacitação e/ou educação
alimentar e nutricional

17.14.1.2
Encaminhamento a outras redes de serviços 
(assistência, saúde, educação)

17.14.1.4

17.14.2 - Com recursos: (admite múltipla marcação)

17.14.2.1

17.14.2.3 Próprio

Repassado pelo governo federal

17.14.2.2 Repassado pelo governo estadual

Disseminação de orientações técnicas 
e materiais informativos

17.14.1.5 Atividades relacionadas à 
geração de trabalho e renda

2 Não 1 Sim17.15 -  Programa cisternas, incluindo água para consumo e produção

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:-

OBSERVAÇÕES



2.7 Outro órgão 

2.8 Não sabe informar

2.7.1 - Qual? 

2 31 Sim

1 - Existe algum tipo de estudo setorial e/ou diagnóstico socioeconômico do município que tenha sido realizado no período entre 2015 e 2017?

2 - Qual foi o órgão responsável pela elaboração do diagnóstico socioeconômico? (admite múltipla marcação)

4.2Agricultura 4.3 Fazenda 4.4 Planejamento4.1

4.7 Outro órgão 

4.8 Não sabe informar

4.7.1 - Qual? 

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

3 - O município desenvolve ações, programas ou projetos de inclusão produtiva para a geração de trabalho e renda?

4 - Qual é o órgão gestor responsável pelas ações, programas ou projetos de inclusão produtiva para a geração de trabalho e renda?
     (admite múltipla marcação)

4.5 Trabalho
Assistência 
social

4.6
Desenvolvimento
econômico

1.1 - Ano do diagnóstico:
Não (passe para 
o quesito 3)

Não sabe informar (passe 
para o quesito 3)

(Continua)

2 3 Não sabe informar (passe para o quesito 7)1 Sim Não (passe para o quesito 7)

5 - O município desenvolve ações, programas ou projetos de inclusão produtiva rural?

6 - Ações, programas ou projetos desenvolvidos:

2 Não 

1 Sim
6.1 -  Ações de assistência técnica e extensão rural

2 Não 

1 Sim
6.2 -  Ações de fomento a atividades produtivas

2 Não 

1 Sim
6.3 -  Ações de incentivo para acesso ao crédito 
        e ao seguro rural

2 Não 

1 Sim
6.4 -  Ações de aquisição ou empréstimo de 
        tratores e implementos agrícolas

2 Não 

1 Sim
6.5 -  Ações de doação de sementes ou matrizes 
        de pequenos animais

2 Não 

1 Sim

2 Não 

1 Sim6.7 -  Ações de aquisição de alimentos para atender 
        a demandas regulares de restaurantes univer-
        sitários, presídios, hospitais, entre outros 2 Não 

1 Sim

2 Não 

1 Sim6.9 -  Ações de fomento a empreendimentos 
        coletivos rurais (associativismo, coope-
        rativismo e economia solidária) 2 Não 

1 Sim6.10 -  Ações de assistência técnico-gerencial a 
          empreendimentos coletivos rurais (para 
          formalização, melhora da produção, 
          aspectos jurídicos e comerciais)

2 3 Não sabe informar (passe para o quesito 9)1 Sim Não (passe para o quesito 9)

7 - O município desenvolve ações, programas ou projetos de qualificação profissional e intermediação de mão de obra?

8 - Ações, programas ou projetos desenvolvidos:

2 Não 

1 Sim
8.1 -  Ações de qualificação profissional

2 Não 

1 Sim
8.2 -  Ações de intermediação de mão de obra

2 Não 

1 Sim
8.3 -  Ações de mobilização e sensibilização para 
        cursos de qualificação profissional

2.2Agricultura 2.3 Fazenda 2.4 Planejamento2.1 2.5 Trabalho
Assistência 
social

2.6
Desenvolvimento
econômico



(Conclusão)

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

9 - O município desenvolve ações, programas ou projetos para empreendimentos urbanos?

10 - Ações, programas ou projetos desenvolvidos:

2 Não 

1 Sim
10.1 -  Ações de fomento a empreendimentos
          individuais urbanos 2 Não 

1 Sim10.2 -  Ações fomento a empreendimentos coletivos 
          urbanos (Associativismo, Cooperativismo e 
          Economia Solidária urbana e outros grupos 
          não formalizados)

2 Não 

1 Sim10.3 -  Ações de assistência técnico-gerencial a 
          empreendimentos individuais urbanos 
          (para formalização, melhora da produção, 
          aspectos jurídicos e comerciais) 2 Não 

1 Sim
10.4 -  Ações de incubação de empreendimentos

2 Não 

1 Sim
10.5 -  Ações de fomento ao artesanato

2 Não 

1 Sim
10.6 -  Ações de doação de equipamentos ou 
          kit básico para desempenho do trabalho

2 3 Não sabe informar (passe para o quesito 13)1 Sim Não (passe para o quesito 13)

11 - O município desenvolve ações, programas ou projetos de crédito, microcrédito e seguro?

12 - Ações, programas ou projetos desenvolvidos:

2 Não 

1 Sim

2 Não 

1 Sim12.2 -  Ações de acesso a crédito por meio 
          do Banco do Povo ou outras organi-
          zações congêneres

2 Não 

1 Sim
12.3 -  Ações de acesso a crédito do Proger urbano

2 3 Não sabe informar (passe para o quesito 15)1 Sim Não (passe para o quesito 15)

13 - O município desenvolve ações, programas ou projetos de geração de trabalho e renda?

14 - Ações, programas ou projetos desenvolvidos:

2 Não 

1 Sim14.1 -  Projeto(s) de apoio à comercialização de 
          negócios, cooperativas e empreendimentos 
          solidários 2 Não 

1 Sim
14.2 -  Projeto(s) de apoio ao associativismo, 
          cooperativismo e economia solidária

15 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

15.3 - Telefone: 
      

15.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

15.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÕES



(Continua)

4 - Nome do organismo executivo da política para mulheres:

2 - Caracteriza-se como: Setor é a parte organizacional da prefeitura sem status de secretaria.

1 3Secretaria municipal exclusiva
(passe para o quesito 4) 

Setor subordinado diretamente à chefia 
do Executivo (passe para o quesito 4) 

Setor subordinado a outra secretaria

5
Órgão da administração indireta 
(passe para o quesito 4) 

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

3 - A que secretaria ou setor o organismo executivo de políticas para as mulheres está associado ou subordinado?
    (admite múltipla marcação)

3.1 3.4Assistência social Segurança Pública 3.53.33.2 JustiçaDireitos Humanos Saúde 3.6 Outra

21 Sim Não (passe para o quesito 11)1 - Existe um organismo executivo de políticas para as mulheres?

Organismo Executivo de Políticas para as Mulheres são órgãos da gestão, responsáveis pela execução das políticas públicas voltadas para garantir 
direitos, promover a igualdade e incorporar as mulheres como sujeitos políticos. Integram a estrutura administrativa do poder executivo das esferas 
governamentais federal, distrital, estadual e municipal (secretarias e/ou coordenadorias). Têm por responsabilidade articular, elaborar, coordenar, 
organizar e implementar as políticas públicas para as mulheres nos municípios.

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

8 - Escolaridade do(a) titular:

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 - Cor/raça do(a) titular:

21 Branca Preta 43 Parda Indígena5Amarela

7.1- Este quesito foi respondido pelo próprio titular do órgão gestor? 2 Não1 Sim  

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

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

2

1 Sim

Não

9.1.4 9.1.5 9.1.6

9.1.1 Mulheres Idosas Lésbicas 9.1.39.1.2 Mulheres negras

Mulheres com deficiência Mulheres indígenas Mulheres quilombolas

9.1.7 Outras

10 - Assinalar as principais áreas de atuação do organismo executivo de políticas para as mulheres: (admite múltipla marcação)

10.1 Promover capacitação em gênero para outras áreas do governo municipal

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

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



10.2
Articular com outros órgãos municipais 
a  incorporação  da questão de gênero 
na  formulação e/ou implementação de 
políticas

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

10.2.1.5

10.2.1.1 Educação Trabalho

Justiça

10.2.1.4

10.2.1.2 10.2.1.3

10.2.1.8

Cultura

Esporte

10.2.1.6
Assistência 
social

10.2.1.7

Saúde10.2.1.11

Segurança
pública

10.2.1.10

Outra

10.2.1.9

10.2.1.12

Comunicação Meio
ambiente

10.3 Executar diretamente políticas para a promoção e igualdade de gênero 

Serviços especializados de atendimento à violência

10.4 Executar diretamente políticas para o enfrentamento da violência

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

1

2

Sim

Não

11.1 - Por qual instrumento? 11.2 - Qual o último ano de vigência do plano?

21 Lei Decreto

4

3 Portaria

Outro 5 Sem previsão normativa

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

Outras instituições privadasOrganizações não-governamentais

Entidade de trabalhadores Poder judiciárioEntidades religiosas

Não desenvolve

12.4

12.8

12.6

12.9

12.11

12.7

12.5

Administração pública federal Administração pública estadual Administração pública municipal 12.1 12.2 12.3

Poder legislativo12.10

(Continua)

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

13.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 20)

1 Paritário

13.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

14 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 15 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

16 - O município realiza capacitação para os membros 
       do Conselho? (admite dupla marcação) 16.1 Continuada Eventualmente16.2 16.3 Não realiza

17 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

17.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

17.1.1 Sala própria Computador 17.1.2 17.1.417.1.3 Impressora Acesso à internet

17.1.5 Veículo próprio Telefone17.1.6 17.1.817.1.7 Diárias Dotação orçamentária própria

1
Ao órgão gestor dos 
direitos humanos

2 3 4
Ao órgão gestor da 
assistência social

Ao órgão gestor de po-
lítica para mulheres

A outro órgão

18 - O Conselho é vinculado administrativamente:
           

19 - Quem preside o conselho?
           

1 2 Representante da sociedade civilRepresentante do governo 3 Há revezamento entre governo e sociedade civil

10.5 Executar diretamente políticas para a promoção da autonomia das mulheres (geração de renda e fomento ao empreendedorismo)



(Continua)

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

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 23)

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

Casa(s) Abrigo são locais seguros que oferecem abrigo protegido e integral a mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob risco de 
morte iminente. Constitui  serviço  temporário  e  em geral de  caráter  sigiloso, no qual as usuárias poderão permanecer por período determinado, 
durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

20.2 - O endereço é sigiloso?20.1 - Quantas? 1 Sim, de todas 2 Sim, de parte 3 Não

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

21.3Atendimento psicológico individual Atendimento psicológico em grupo21.221.1

21.4

Atividades culturais e educativas

Atividades profissionalizantes 21.5

21.6

21.8 21.9 21.10

21.12 21.13

21.7

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

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

Encaminhamento para programas 
de emprego e geração de renda

Acompanhamento pe-
dagógico das crianças

Garantia de inserção/perma-
nência das crianças na escola

Outras atividades Não sabe informar

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

21.11 Creche

22.3 Não sabe informar22.1 Mulheres: 22.2 Crianças:22 - A capacidade mensal de abrigamento é:

23 - Existem serviços especializados de enfrentamento à violência contra mulheres, de gestão do município?

1 Sim 2 Não (passe para o quesito 25)

Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres é a atuação articulada entre as instituições/ serviços governamentais, não-governamentais 
e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas  de  prevenção  e de políticas que garantam o empoderamento e construção 
da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos  agressores  e  a assistência qualificada às mulheres em situação 
de violência.

24.2 Casas-Abrigo (responsabilidade da gestão não é do município)

Casa(s) Abrigo são locais seguros que oferecem abrigo protegido e integral a mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob
risco de morte iminente. Constitui  serviço  temporário  e  em geral de  caráter  sigiloso, no qual as usuárias poderão permanecer por pe-
ríodo determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

24.1

Centros de Referência/Especializados ou Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência: prestam acolhimen-
to, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mu-
lher; tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio moral; etc).

24 - Assinale os serviços especializados existentes: (admite múltipla marcação)

24.3 Serviços Especializados de Atendimento à Violência Sexual 

24.4

24.5 Juizados ou Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Juizados ou Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: são órgãos da justiça responsáveis por processar, 
julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra as mulheres, conforme previsto na Lei Maria 
da Penha.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)/Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM)/Núcleos Integrados de 
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (NIAM)



(Conclusão)

24.6 Promotorias Especializadas/Núcleos de Gênero do Ministério Público 

A promotoria especializada de defesa da mulher vítima de violência doméstica do Ministério Público tem como objetivo central promover a 
ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.

24.7

24.8 Casa da Mulher Brasileira 

Casa da Mulher Brasileira: integra no mesmo espaço diferentes serviços especializados que atendem aos mais diversos tipos de violên-
cia contra as mulheres: Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar 
contra as Mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção de Autonomia Econômica; Espaço de cuidado das cri-
anças – Brinquedoteca; Alojamento de Passagem e Central de Transportes. 

24.9 Patrulha Maria da Penha

Patrulha Maria da Penha: Serviço que acompanha o cumprimento das Medidas Protetivas de urgência e atua como forma de prevenção 
primária da violência, comparecendo periodicamente à residência de mulheres.

24.10 Serviço de Responsabilização do Agressor

Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor: é responsável pelo acompanhamento das penas e das decisões proferidas pelo 
juízo competente no que tange aos agressores, conforme previsto na Lei 11.340/2006 e na Lei de Execução Penal. 

24.11 Nenhum dos serviços citados

26 - Existe Instituto Médico Legal no município? 1 2Sim Não

27 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

27.3 - Telefone: 
      

27.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

27.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

2

Sim

Não

25.1 - Esse quantitativo é divulgado? 

25.2 - Quantos atendimentos foram feitos em 2017?

2

1 Sim

Não

OBSERVAÇÕES

Defensorias da Mulher ou Núcleo Especial de Direito da Mulher e de Vítimas de Violência (NUDEMs)



2 3 Não sabe informar

1 Sim

Não

1 -  Existe algum mecanismo de cooperação entre o município e os demais entes da federação na promoção e desenvolvimento das políticas públicas
     locais voltadas aos imigrantes e refugiados?

1.1 - Com qual ente da federação? (admite dupla marcação) 1.1.2Estado União1.1.1

2 3 Não sabe informar1 Sim Não

2 - Existe no município associação e/ou coletivo da população imigrante/refugiados que se relacione com a prefeitura?

2 3 Não sabe informar1 Sim Não

3 - Existe no município curso permanente de português voltado especificamente para imigrante/refugiado?  

2 3 Não sabe informar1 Sim Não

4 - O município realiza atendimento multilíngue nos serviços públicos, inclusive nos seus protocolos e formulários de atendimento, de forma a garantir a 
     compreensão por parte do imigrante/refugiado?

2 3 Não sabe informar1 Sim Não5 -  Existe no município abrigo para o acolhimento de imigrantes/refugiados?

2 3 Não sabe informar1 Sim Não6 - Existe no município Centro de Referência e Apoio a Migrantes e Refugiados?  

2 3 Não sabe informar1 Sim Não

7 - O município realiza formação/capacitação continuada interdisciplinar, para o atendimento a imigrantes/refugiados, voltada para pessoas que atuem 
     na área da saúde, segurança pública, comunicação, educação, trabalho e outras?

8 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

8.3 - Telefone: 
      

8.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

8.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÕES



21 Sim Não

1 - Existe legislação municipal específica que institua um Plano Municipal de ? Proteção Integral à Primeira Infância

2 - O município possui Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? 

2.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 8)

1 Paritário

2.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

4 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 5 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

6 - O município realiza capacitação para os membros 
     do Conselho? (admite dupla marcação) 6.1 Continuada Eventualmente6.2 6.3 Não realiza

7 - O município disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

7.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

7.1.1 Sala própria Computador 7.1.2 7.1.47.1.3 Impressora Acesso à internet

7.1.5 Veículo próprio Telefone7.1.6 7.1.87.1.7 Diárias Auxílio deslocamento

7.1.9 Dotação orçamentária própria

3 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 3.1 Consultivo Deliberativo3.2 3.43.3 Normativo Fiscalizador

2 3 Não sabe informar1 Sim Não

8 - Existe no município Comitê Gestor para o enfrentamento e erradicação de sub-registro civil de nascimento e a ampliação do acesso à documentação 
     básica? 

21 Sim Não

9 - A gestão municipal desenvolve política, programa, plano ou ação de enfrentamento ao sub-registro civil de nascimento e emissão de documentação 
básica?

10 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

10.3 - Telefone: 
      

10.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

10.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÕES
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