
2 - Nome do estado:

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

1 - As definições  e  esclarecimentos  de  itens  ou  expressões  em  alguns  quesitos  constam no próprio questionário. Esclarecimentos 

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  sequência e que se apresentam na forma de comandos ou setas, indi-

cando 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 2018, exceto aquelas com datas referidas no próprio quesito.

/ / 2 - Telefone:
-

3 - Logradouro:

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

-

9 - Cargo do responsável pela informação:

8 - Nome do responsável pela informação:

Assinatura do responsável 
pela informação:

10 - Telefone do 
        responsável 
        pela informação:

-



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 6)2Sim12 - Existe administração indireta estadual?

2 Celetistas
3 Somente
   comissionados1 Estatutários 4 Estagiários 5 Sem vínculo 

   permanente

4.2 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

4.2 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?

3.4

4.4

5.4

6.4

3.4

4.4

5.4

6.4



(Continua)

1 - O órgão responsável pela educação no estado caracteriza-se como:

2 - Nome do órgão gestor da educação:

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

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

Outros11 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:

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.

1 3Secretaria estadual exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura 
(passe para o quesito 14)

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor:

21 Branca Preto 43 Pardo Indígena 5 Amarelo

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 estado, 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

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

Geografia

Pedagogia

Administração Psicologia

DireitoBiologia

1

6

2

7

História4

9 Letras

Matemática53

8 Educação física 10



(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

11.18 Combate ao bulliyng11.17

14 - O estado possui Plano Estadual de Educação? 
2 Não 

1 Sim  
/

15 - O estado 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 estado 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 estado? (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? 

11.19 Nenhum dos itens citados

Admite múltipla marcação:



(Continua)

19 - De acordo com o plano de carreira do magistério do estado 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 estado possui Plano de Carreira vigente para os profissionais da educação não docentes?

2 Não 

1 Sim  21.1 - Lei/ano de criação:
/

22 - O estado possui Conselho Estadual 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

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

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

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 Assembléia
Legislativa 28.3

Representante dos diretores das 
escolas da rede estadual de ensino

28.4
Representante dos servidores das 
escolas da rede estadual 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 Estadual 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 33)

1 Sim  

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

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

26.1 Continuada Eventualmente26.2 26.3 Não realiza

27 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? (admite múltipla marcação)

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

33 - O estado 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 estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? (admite múltipla marcação)

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 estado possui Conselho Estadual 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 estado 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 estado possui Conselho Estadual 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 estado 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 estado possui lei estadual 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 Governador 3 Secretário de educação 4 5 Outros 6 Não sabe informar2 Vice governador Secretário de finanças/
secretário de fazenda

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

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

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

39.1 Continuada Eventualmente39.2 39.3 Não realiza

45.1 Continuada Eventualmente45.2 45.3 Não realiza



(Conclusão)

50 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

50.3 - Telefone: 

50.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

50.2 - Cargo:  

Assinatura:-
      

49 - A nomeação dos Diretores das escolas da rede estadual 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

OBSERVAÇÕES



(Continua)

1 - O órgão responsável pela cultura no estado caracteriza-se como:

2 - Nome do órgão gestor da cultura:

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:  

5 - Cor/raça do(a) titular do órgão gestor:

21 Branca Preto 43 Pardo Indígena 5 Amarelo

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

1 3Secretaria estadual exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura 
(passe para o quesito 10)

10 - O estado  possui Plano Estadual de Cultura?

Não (passe para o quesito 14)

Sim1

4

10.1 - Número da lei 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 
Assembléia Legislativa

Em tramitação no 
Poder Executivo

Aguardando sanção 
pelo Poder Executivo

Sim, mas não é regulamentado por instrumento legal2

11 -  O Plano Estadual 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

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



(Continua)

12 - Primeiro e último ano de vigência do Plano Estadual de Cultura:

13 - O Plano Estadual de Cultura possui metas? NãoSim1 2

14 - O estado realizou alguma Conferência Estadual 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 Estadual de Cultura? 

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

15 - Existe legislação estadual 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 estadual?

18 - O estado 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)

18.1.318.1.1 Da União 18.1.4Dos municípios Privado

19 - O estado possui Conselho Estadual 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

21 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 22 - Número de integrantes do :Conselho

24 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? (admite múltipla marcação)

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

12.1 - Primeiro ano: 12.2 - Último ano;

18.1.2 Do estado

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

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

23.1 Continuada Eventualmente23.2 23.3 Não realiza

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.



26 - O estado possui Conselho Estadual 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

28 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 29 - Número de integrantes do :Conselho

(Continua)

30 - O estado realiza capacitação para os membros do Conselho?
       (admite múltipla marcação)

30.1 Continuada Eventualmente30.2 30.3 Não realiza

31 - O estado 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

33 - O estado possui Fundo Estadual de Cultura ou similar?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 35)

33.1 - O conselho gestor do Fundo é o Conselho Estadual de Cultura ou similar?

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

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

35 - A gestão estadual, 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 estadual 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

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 Instituto Histórico e Geográfico 32.10 Representantes de associação de moradores ou fóruns regionais

32.11 Representantes de povos e comunidades tradicionais 32.12 Outros



37 - Assinale os equipamentos de responsabilidade da gestão estadual: (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.

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.

37.3 37.4Teatro ou sala 
de espetáculo

Centro cultural 

37.1 37.2Biblioteca pública Museu  

  

37.1.1 - Quantidade: 37.2.1 - Quantidade:

37.3.1 - Quantidade: 37.4.1 - Quantidade:

(Continua)

37.5 37.6
Arquivo público e/ou 
centro de documentação

Estádio ou ginásio 
poliesportivo

37.7 Centro de artesanato 37.8 Nenhum dos itens relacionados

  

 

37.5.1 - Quantidade: 37.6.1 - Quantidade:

37.7.1 - Quantidade:

38 -  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%

39 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

39.3 - Telefone: 
      

39.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

39.2 - 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%

OBSERVAÇÕES



(Continua)

1 - O órgão responsável pela saúde no estado caracteriza-se como:

1 3Secretaria estadual exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura 
(passe para o quesito 10)

2 - Nome do órgão gestor da saúde:

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:

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 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

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:

21 Branca Preto 43 Pardo Indígena 5 Amarelo

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

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

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

10 - A política da saúde do estado adota desenho de regionalização dos municípios ?

Por regionalização entende-se a divisão de um grande espaço, com critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser
chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias.

2 Não (passe para o quesito 14)1 Sim  

11 - O desenho de regionalização adotado:

1 2

4

É específico da área da saúde Coincide com a divisão administrativa do estado

Outro desenho

Específico da área da saúde - as regiões definidas na regionalização adotada pela saúde são específicas da área, ou seja, o desenho dessas 
regiões não é utilizado por outros setores. 

Coincide com a divisão administrativa do estado - as regiões definidas na regionalização adotada pela saúde, coincidem com  a  divisão de 
regiões administrativas adotadas pelo governo do estado.

Coincide com o desenho da regionalização da assistência social - as regiões definidas na regionalização adotada pela saúde, são as mes-
mas da área de assistência social.

3 Coincide com o desenho de regionalização da política de assistência social

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

Outra11

Economia

Pedagogia

Administração Psicologia

DireitoAssistência social

1

7

2

8

Medicina4

10 Nutrição

Odontologia Enfermagem5 63

9

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



(Continua)

12 - Existem representações permanentes do órgão gestor estadual da saúde nas regiões?

1 2Sim, em todas as regiões Sim, em algumas regiões 3 Não 

13 - Quantas regiões da saúde existem no estado?

15 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação) 15.1 Consultivo Deliberativo15.2 15.415.3 Normativo Fiscalizador

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

18 - O estado realiza capacitação para os membros do Conselho? 
       (admite dupla marcação)

18.1 Continuada Eventualmente18.2 18.3 Não realiza

14 - O estado possui Conselho Estadual de Saúde? 

14.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 21)

1 Paritário

14.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

19 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

19.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

19.1.1 Sala própria Computador 19.1.2 19.1.419.1.3 Impressora Acesso à internet

19.1.5 Veículo próprio Telefone19.1.6 19.1.819.1.7 Diárias Recursos humanos

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

20.3 20.4 Representante dos servidores da rede 
estadual de saúde

Representante dos gestores da rede estadual de saúde

20.1 20.2 Representante da Assembléia LegislativaRepresentante de usuários dos serviços de saúde

20.5 20.6 Representante da rede privada de saúdeRepresentante do Fundo Estadual de Saúde

20.7 20.8Representante de sindicato/associação de profissionais da saúde Representante do movimento negro 

20.9 Representante de comunidades quilombolas 20.10 Representante de povos indígenas

20.11 Representante de outros povos e comunidades tradicionais 20.12 Representante de entidades religiosas

21 - O estado possui Fundo Estadual de Saúde?

21.1 - Responsável pela gestão do Fundo Estadual de Saúde:

2

5

Secretaria estadual de saúde

O fundo é autônomo

3

6

Outra secretaria

Não sabe informar

1

4

Gabinete do governador

Outra estrutura da administração

1

2

Sim

Não

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 26)

23 - O estado possui Plano Estadual de Saúde? 23.1 - Ano de elaboração do último plano:
 

1 2Sim Não

saúde e os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde.

24 - O Plano Estadual de Saúde expressa no seu conteúdo o desenho das regiões de saúde instituídas? 1 2Sim Não

21 Sim Não 25 - Ações previstas na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foram incluídas no Plano Estadual de Saúde?

2

1 Sim

Não 

26.1 - Os cursos oferecidos são destinados a quais públicos alvo?

Gestores estaduais26.1.1 26.1.326.1.2 Médicos Enfermeiros

Técnicos de nível superior26.1.4 26.1.626.1.5 Técnicos de nível médio Outros

19.1.9 Dotação orçamentária própria 

20.13 Outros

26 - 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?



(Continua)

21 Sim Não (passe para o quesito 29)

27 - Dentre os estabelecimentos de saúde de responsabilidade da gestão estadual existe algum administrado por terceiros?

28 - Quantifique os estabelecimentos de saúde administrados por terceiros: (admite múltipla marcação)

28.5

28.6

Administrado por Empresa Privada

Administrado por Cooperativa

Administrado por Consórcio Público

28.1

28.2

28.3

28.4

Administrado por Consórcio de Sociedade

28.1.1 Quantidade de estabelecimentos:

28.2.1 Quantidade de estabelecimentos:

28.3.1 Quantidade de estabelecimentos:

28.4.1 Quantidade de estabelecimentos:

28.5.1 Quantidade de estabelecimentos:

28.6.1 Quantidade de estabelecimentos:

21 Sim Não 

29 - Existe, sob a responsabilidade da gestão estadual da saúde, hospitais de ensino e pesquisa credenciados pelo Ministério da Saúde e da Educação 
       para atendimento à saúde, participando da formação de estudante de graduação e pós-graduação?

29.1 - Quantos?

21 Sim Não 30 - Existe, sob a responsabilidade da gestão estadual da saúde, insti-
       tuição que faça atendimento específico a usuários de drogas ilícitas?

30.1 - Quantas?

31 - Existe estabelecimento de saúde público estadual que realiza parto hospitalar? 

2

1 Sim

Não 

31.1 - Registre a quantidade de estabelecimentos:

31.1.1 - Total:

31.1.2 - Com interligação com cartórios de registro civil de nascimento:

31.1.3 - Com posto de cartório:

32 - Existe estabelecimento público de saúde estadual com: (admite dupla marcação)

32.1.1 - 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.

32.1 Centro de Parto Normal

32.2.1 - Quantas?32.2 Casa de Gestante

28.7 Administrado por Fundação 28.7.1 Quantidade de estabelecimentos:

32.3 Não existe



(Conclusão)

33 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

33.3 - Telefone: 
      

33.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

33.2 - Cargo:  

Assinatura:-

OBSERVAÇÕES



(Continua)

1 - O órgão responsável pela assistência social no estado caracteriza-se como:

1 3Secretaria estadual exclusiva

Setor subordinado diretamente 
à chefia do Executivo  

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura 
(passe para o quesito 9)

2 - Nome do órgão gestor da assistência social:

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:

21 Branca Preto 43 Pardo Indígena 5 Amarelo

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

9 - O estado possui Plano Estadual de Assistência Social?

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 12)

9.1 - Qual o ano da última atualização do Plano Estadual de Assistência Social?   

10 - O Plano Estadual de Assistência Social foi aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social? 21 Sim  Não

11 - O desenvolvimento do Plano Estadual de Assistência Social é avaliado anualmente?
    

11.1.1 11.1.2 11.1.3Órgão gestor da assistência social Conselho Estadual de Assistência Social Outro 2

1 Sim  

Não

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

1 2Implantada Em fase de implantação 3 (passe para o quesito 14)

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

Terapia
ocupacional

Assistência
social

SociologiaPedagogiaPsicologia1 62 7Medicina4 Enfermagem53

EconomiaAdministraçãoDireito Ciências
Contábeis

11 12Jornalismo Outra9 14Nutrição108 13

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



1 2 3Quinzenalmente Mensalmente Bimestralmente 4 5 6Trimestralmente Semestralmente Anualmente

14 - A Política de Assistência Social do estado adota desenho de regionalização dos municípios ? 1 2Sim Não (passe para o quesito 17)

Por regionalização entende-se a divisão de um grande espaço, com critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser 
chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias.

os, ou 
porque não possuem em seu território condições de oferecer serviços de alta e média complexidade, ou porque existem municípios que apresen-
tam serviços de referência como pólos regionais que garantem o atendimento da sua população e de municípios vizinhos. Desta forma, a coope-
ração entre os entes federados (Estados e municípios) é fundamental. 

15 - O desenho de regionalização adotado:

1 2

4

É específico da área de assistência social Coincide com a divisão administrativa do estado

Outro desenho

Específico da área de assistência social - as regiões definidas na regionalização adotada pela assistência social, para organização da oferta 
dos serviços de proteção social, são específicas da área de assistência social, ou seja, o desenho dessas regiões não é utilizado por outros seto-
res. 

Coincide com a divisão administrativa do estado - as regiões definidas na regionalização adotada pela assistência social, para organização 
dos serviços de proteção social, coincidem com a divisão de regiões administrativas adotadas pelo governo do estado.

Coincide com o desenho da regionalização da política de saúde - as regiões definidas na regionalização adotada pela assistência social, para
organização da oferta dos serviços de proteção social, são as mesmas da área de saúde.

3 Coincide com o desenho de regionalização da política de saúde

16 - O desenho de regionalização foi pactuado na Comissão Intergestores Bipartite? 1 2Sim Não 3

(Continua)

17 - O estado possui Conselho Estadual de Assistência Social? 

17.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 23)

1 Paritário

17.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

18 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 19 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

20 - O estado realiza capacitação para os membros do Conselho?
       (admite dupla marcação)

20.1 Continuada Eventualmente20.2 20.3 Não realiza

21 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? 

2

1 Sim

Não

21.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

21.1.1 Sala própria Computador 21.1.2 21.1.421.1.3 Impressora Acesso à internet

21.1.5 Veículo próprio Telefone21.1.6 21.1.821.1.7 Diárias Auxílio deslocamento

21.1.9 Dotação orçamentária própria

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

22.3 22.4 Representante governamental de outras áreasRepresentante governamental da área de educação

22.1 22.2 Representante governamental da área de saúdeRepresentante governamental da área de assistência social

22.5 22.6
Representante da sociedade civil de entidades 
e organizações da assistência social

22.7 22.8

Representante da sociedade civil 
de organização de trabalhadores

Representante da sociedade civil de usuários
dos serviços dos serviços socioassistenciais

23 - As atividades de assessoramento e apoio técnico 
       aos municípios possuem planejamento anual?

Sim Não 3 Não realiza (passe para o quesito 25)1 2

24 - Quais os instrumentos e estratégias adotadas para o acompanhamento da gestão municipal? (admite múltipla marcação)

Visitas técnicas periódicas e planejadas Visitas técnicas esporádicas 

24.3 Contatos telefônicos periódicos e planejados 24.4 Contatos telefônicos esporádicos

24.5 Sistema de informação próprio 24.6

24.1 24.2

Representante da sociedade civil de organização de usuários
dos serviços socioassistenciais



(Continua)

26 - No ano de 2017 o estado realizou/promoveu cursos de capacitação para o pessoal ocupado na área de assistência social em quais grupos de temas? 
       (admite múltipla marcação)

26.1 26.2 Organização e Serviços da Proteção Social Básica 

26.3 Organização e Serviços da Proteção Social Especial

26.5 26.6Controle Social Atendimento de povos e comunidades tradicionais

26.7

26.4

Atendimento a usuários de álcool e outras drogas 26.8 Inclusão de pessoas com deficiência

26.9 Vigilância socioassistencial, monitoramento e avaliação 26.10 Planejamento e gestão

26.11 Violências e violações de direitos 26.12 Outros

26.13 Não realizou/promoveu curso de capacitação (passe para o quesito 28)

25 - O estado tem Plano Estadual de Capacitação na área de assistência social? Sim Está em elaboração 3 Não 

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

Gestores municipaisConselheiros municipais

27.3Conselheiros estaduais Técnicos de nível médio estaduais

Técnicos de nível superior 
das prefeituras

27.7
Técnicos de nível médio
das prefeituras

27.4

Técnicos de nível superior estaduais

27.8
Dirigentes e técnicos das entidades 
e organizações de assistência social 27.9 Outros

21

28 - O estado executa diretamente serviços socioassistenciais? Sim Não (passe para o quesito 31)21

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

29.1 Serviço de Convivência

29.2 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. 

29.3

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

29.4 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

29.5 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. 

O serviço tem a finalidade de 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 29.7

29.6

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

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

27.1 27.2

27.5 27.6

Política Nacional de Assistência Social, Organização do Sistema 
Único da Assistência Social e Legislação correlata

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. 



(Continua)

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes29.9

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos29.11

Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência29.13

Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência29.12

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Jovens (maiores de 18 anos) 29.14

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 famílias29.10

32 - O estado repassou recursos próprios a título de cofinanciamento aos municípios no ano de 2017? 

32.1.1 Fundo a fundo 32.1.2 Convênio
2

1 Sim

Não

32.1 - O valor de recursos próprios repassados aos municípios em 2017 foram na modalidade: (admite dupla marcação)

30 -  Existe procedimento de transição destes serviços para o município? 1 3Sim, para todos Não

Previsão de que o(s) serviço(s) prestado(s) diretamente pelo estado seja(m) transferido(s) para a execução pelo município. 

2 Sim, para alguns

33 -   O estado cofinanciou, nos anos de 2016 e/ou 2017, a reforma, ampliação ou construção de equipamentos socioassistenciais? 
       (admite múltipla marcação)

33.1

33.3

33.2

33.4

33.5

Casa lar

Casas de passagem

33.7

33.8

Abrigo institucional – Instituição de longa permanência para idosos

Centro de Convivência (para criança, adolescente, juventude e ou idoso)

33.9 Outros

33.6 Residência inclusiva

33.10 O estado não cofinanciou a reforma, ampliação ou construção de nenhum equipamento

Quantidade de municípios benefi-
ciados com o cofinanciamento 

Equipamento

33.1.1

33.3.1

33.2.1

33.4.1

33.5.1

33.7.1

33.8.1

33.9.1

33.6.1

34 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

34.3 - Telefone: 
      

34.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

34.2 - Cargo:  

Assinatura:-

31 -  O estado possui Fundo Estadual de Assistência SocialI? 

2

1 Sim

Não

31.1 -  O ordenador de despesa do Fundo Estadual de Assistência Social é: 

1 3Governador Secretário ou técnico de outra área2 Secretário ou técnico da assistência social

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.



(Continua)

1 3 Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6

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 estadual 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 estadual 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 estado possui Conselho Estadual 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

7 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 8 - Número de integrantes do :Conselho

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

10 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho? (admite múltipla marcação)

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 Direitos Humanos

Trabalho

12.8

Agricultura12.3

Segurança Alimentar

12.11 Outras

12.9

Saúde12.4

Casa CivilAssistência social

11 - O estado 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

9.1 Continuada Eventualmente9.2 9.3 Não realiza

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



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

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

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

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

(Continua)

17 - O estado desenvolve algumas destas ações:  

17.1.1.1
2 Não 

17.1.1 - Com recursos:  (admite dupla marcação)

17.1.1.2 Próprio

1 Sim

2 Não 

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

2 Não 

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

17.5 -  Manutenção de bancos de alimentos

2 Não 

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

2 Não 

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

2 Não 

17.8.1 - Com recursos:   (admite dupla 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 -  Atividades de educação alimentar e
          nutricional

17.2.1.1 17.2.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.3.1.1 17.3.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.4.1.1 17.4.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.5.1.1 17.5.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.6.1.1 17.6.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.7.1.1 17.7.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.8.1.1 17.8.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

1 Sim 2 Não 

2 Não 

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

17.9.1.1 17.9.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

2 Não 

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

17.10 -  Programa de alimentação escolar
17.10.1.1 17.10.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal



(Conclusão)

2 Não 

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

17.11 -  Programa de hortas escolares 17.11.1.1 17.11.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

2 Não 

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

17.12.1.1 17.12.1.2 PróprioRepassado pelo governo federal

17.13 - Compras públicas da agricultura familiar

2 Não 

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

17.13.2.1

17.13.2.2 Próprio

Repassado pelo governo federal

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

17.13.1.1

17.13.1.2

17.13.1.3 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 dupla marcação)

17.14.2.1

17.14.2.2 Próprio

Repassado pelo governo federal

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

19 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

19.3 - Telefone: 
      

19.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

19.2 - Cargo:  

Assinatura:-

21 Sim Não
18 - O estado faz repasse de recursos aos municípios com vistas a desenvolver programas,
       projetos e serviços públicos de apoio a produção, abastecimento e consumo de alimentos?

OBSERVAÇÕES



2.2Agricultura Assistência social 2.3 Fazenda 2.4 Planejamento2.1

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 estado que tenha sido realizado no período entre 2015 e 2017?

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

2.5 Trabalho

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 estado 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 estado 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 estado 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

2.6 Desenvolvimento
econômico



(Conclusão)

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

9 - O estado desenvolve ações, programas ou projetos de inclusão produtiva urbana?

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 estado 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 estado 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:

1 3Secretaria estadual 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 estadual 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

2

1 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 estados.

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 estadual

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.

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



10.2
Articular com outros órgãos estaduais
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

Serviços especializados de atendimento à violência

11 - O estado possui Plano Estadual de Políticas para as Mulheres?

1

2

Sim

Não (passe para o quesito 14)

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 estado instituiu Comitê para o acompanhamento e monitoramento do Plano Estadual de Políticas para as mulheres?

Órgão gestor da educação Órgão gestor da cultura

Órgão gestor da segurança pública

Órgão gestor da justiça 

Outras secretariasÓrgão gestor responsável por políticas de
fomento a geração de trabalho e renda

13.4

13.8

13.6

13.913.7

13.5

Órgão gestor da política para mulheres Órgão gestor da assistência social Órgão gestor da saúde13.1 13.2 13.3

Sociedade civil13.10

(Continua)

14 - O estado possui Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? 

14.2 - O conselho é:

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 21)

1 Paritário

14.1 - Lei/ano de criação:

2 3
Tem maior represen-
tação governamental

Tem maior representa- 
ção da sociedade civil/

15 - Quantidade de reuniões realizadas pelo  nos últimos 12 meses:Conselho 16 - Número de conselheiros (titulares e suplentes):

17 - O estado realiza capacitação para os membros 
       do Conselho? (admite dupla marcação) 17.1 Continuada Eventualmente17.2 17.3 Não realiza

18 - O estado disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do Conselho?

2

1 Sim

Não

18.1 - Quais? (admite múltipla marcação)

18.1.1 Sala própria Computador 18.1.2 18.1.418.1.3 Impressora Acesso à internet

18.1.5 Veículo próprio Telefone18.1.6 18.1.818.1.7 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

19 - O Conselho é vinculado administrativamente:
           

20 - Quem preside o conselho?
           

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

1 2Sim Não (passe para o quesito 14)

13 -  O Comitê é composto por: (admite múltipla marcação)

10.3 Executar diretamente políticas para a promoção e igualdade de gênero 

10.4 Executar diretamente políticas para o enfrentamento da violência

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



(Continua)

21 - 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 do estado?

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 23)

                                          Deverão ser consideradas apenas as casas-abrigos de responsabilidade da gestão estadual. 

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.

21.2 - O endereço é sigiloso?21.1 - Quantas? 1 Sim, de todas 2 Sim, de parte 3 Não

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

22.3Atendimento psicológico individual Atendimento psicológico em grupo22.222.1

22.4

Atividades culturais e educativas

Atividades profissionalizantes 22.5

22.6

22.8 22.9 22.10

22.12 22.13

22.7

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

22.11 Creche

23 - Existem serviços especializados de enfrentamento à violência contra mulheres, de responsabilidade do estado?

1 Sim 2 Não (passe para o quesito 27)

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.

24.1

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)

24.2

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).

24.4 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.

24.5 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.

24.1.1 - Quantos:

24.2.1 - Quantas:

24.4.1 - Quantos:

24.5.1 - Quantas:

24.3 Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher nas delegacias comuns 24.3.1 - Quantos:

Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher nas delegacias comuns: constituem espaços de atendimento à mulher em situação de 
violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns. 

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)

29 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

29.3 - Telefone: 
      

29.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

29.2 - Cargo:  

Assinatura:-

1

2

Sim

Não

25.1 - Esse quantitativo é divulgado? 25.2 - Quantos atendimentos foram feitos em 2017?

2

1 Sim

Não (passe para o quesito 26)

24.6.1 - Quantas:24.6

24.7.1 - Quantos:24.7 Serviços Especializados para o Atendimento à Violência Sexual

Presídio(s) exclusivamente feminino 24.8.1 - Quantos:24.8

24.9.1 - Quantos:24.9 Instituto Médico Legal

3

        

26.1 Atendimento psicológico individual

26.4 Atendimento social que encaminha para programas sociais do governo 26.5 Atendimento jurídico

26.6 Encaminhamento para programas de emprego e geração de renda 26.7 Outras atividades 26.8 Não sabe informar

26.2 Atendimento psicológico em grupo 26.3 Atividades culturais, educativas e profissionais

27 - Existe levantamento do quantitativo de mulheres atendidas pelos serviços especializados de segurança pública para mulheres em situação de 
       violência no estado?

2

1 Sim

Não 

27.1 - Existe informações acerca do tipo de violência/agressão? 2 Não1 Sim  

28 - Existe levantamento do quantitativo de mulheres atendidas pelos serviços especializados de saúde para mulheres em situação de violência no
       estado?

2

1 Sim

Não 

28.1 - Existe informações acerca do tipo de violência/agressão? 2 Não1 Sim  

Defensorias da Mulher ou Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem)

26 - Quais são as principais atividades do CEAM/CRAM/NIAM? (admite múltipla marcação)
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