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BLOCO  01

1-Nome do responsável pela coleta:

2-SIAPE: 3-Data de início da coleta: 4-Data do término da coleta:

PESQUISA DE 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 
ESTADUAIS - 2013 / /

1 - UF: 2 - Nome do estado:

BLOCO  02

RESPONSÁVEL PELA COLETA

8  2

0

PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO
1 - As definições  e  esclarecimentos  de  itens  ou  expressões  em  alguns  quesitos  constam no próprio questionário. Esclarecimentos 
adicionais podem  ser obtidos com o Técnico do IBGE, responsável pela coleta das informações. 

2 - O questionário deve ser preenchido com caneta esferográfica azul ou preta, em letra de forma, maiúscula e legível.

3 - Somente utilize abreviaturas  nos casos em que os campos disponíveis nos quesitos não sejam suficientes para o preenchimento por 
extenso.

4 - Os campos numéricos devem ser  preenchidos da seguinte maneira:
- Da direita  para a esquerda.

Exemplo: 

- Com 0 (zero) quando a quantidade informada  no quesito for nula.
Exemplo:

5 - Em alguns quesitos, existem instruções que determinam  uma  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 2013, exceto aquelas com datas referidas no próprio quesito.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

BLOCO  03

/ /1 - CNPJ: 2 - Telefone: -

3 - Logradouro:

4 - Número: 5 - Complemento: 7 - CEP:6 - Bairro:

-

9 - E-mail/endereço eletrônico :do governo do estado:

INFORMAÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL

8 - Endereço da página na internet do governo do estado:     

10 - Nome do responsável pela informação: 11 - Cargo do responsável pela informação:

12 - E-mail/endereço eletrônico do responsável pela informação:

(Continua)

13 - Telefone do responsável 
        pela informação:

Assinatura do responsável 
pela informação:-

w w w .

3 - Data de início da coleta:

/ /

2 - SIAPE:
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BLOCO  04 RECURSOS HUMANOS

Celetistas SomenteEstatutários

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

TotalEstagiários Sem vínculo

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

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

comissionados permanente

Celetistas SomenteEstatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

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

Celetistas são os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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

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

Estatutários são os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU).

2 - Existe administração indireta no estado? 1 2Sim Não (passe para o quesito 4)

4 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

4.3 - Telefone: 

4.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

4.2 - Cargo:  

Assinatura:-

BLOCO  05 SAÚDE
(Continua)

1 - O órgão responsável pela saúde no estado caracteriza-se como: Setor é a parte organizacional do governo sem status de secretaria.

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 7)

2 - Nome do órgão gestor da saúde:

3 - Escolaridade do titular do órgão gestor da saúde:

1 2

3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto (passe para o quesito 5) Ensino fundamental ( 1º Grau) completo (passe para o quesito 5)

Ensino médio (2º Grau) incompleto (passe para o quesito 5)

Pós-graduação6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo (passe para o quesito 5)

Ensino superior incompleto (passe para o quesito 5)

Pós-graduação compreende tanto especialização e aperfeiçoamento da graduação quanto mestrado, doutorado e pós-doutorado concluídos.

4 - Qual a formação de nível superior do gestor da saúde? 

Economista

Pedagogo

Administrador Psicólogo

AdvogadoAssistente social

1

7

2

8 Outros

Médico4

10 Nutricionista

Odontólogo Enfermeiro5 6

11

3

9

6 - Idade do gestor: anos1 2Masculino  Feminino5 - Sexo do gestor:
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BLOCO  05 SAÚDE
(Conclusão)

7 - O estado possui Conselho Estadual de Saúde?

7.2 - O conselho é paritário? 7.3 - Caráter do conselho: (admite múltipla marcação)

2

1 Sim

Não 7.3.4

7.3.1 Consultivo Deliberativo

7.3.3

7.3.2

Normativo Fiscalizador

 

2

1 Sim  

Não (passe para o quesito 9)

7.1 - Lei/ano de criação

/

8 - Quantas reuniões o conselho realizou nos últimos 12 meses?

9 - O estado possui Fundo Estadual de Saúde?

9.1 - Responsável pela gestão do Fundo Estadual de Saúde:

2

5

Secretaria estadual de saúde

O  é autônomoFundo Estadual de Saúde

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 13)

11 - O estado possui Plano Estadual de Saúde? 11.1 - Ano de elaboração do último plano:  

13 - O estado faz contratação de serviço de saúde através de Organização Social? 1 2Sim Não

Organizações Sociais são entidades privadas – pessoas jurídicas de direito privado – sem fins lucrativos, destinadas ao exercício de atividades 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 
Não fazem parte da Administração Pública indireta. São entidades privadas prestadoras de serviço privado de interesse público. 

14 - Registre os valores do orçamento previsto para o exercício de 2013:

R$ ,14.1 - Valor total do orçamento do estado:

14.2 - Valor do orçamento para à Função Saúde:

14.3 - Valor no orçamento de recursos exclusivos do estado destinados à Função Saúde:

14.4 - Valor do orçamento para a subfunção Atençao Básica:

R$ ,

R$ ,

R$ ,

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:-

10 - O estado possui Plano Diretor de Regionalização - PDR? 1 2Sim Não

O PDR, expressa o planejamento regional da saúde. Contém o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de 
saúde e os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde.

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

BLOCO  06 MEIO AMBIENTE
(Continua)

1 - A mais alta hierarquia na estrutura administrativa do estado, responsável pelas questões ambientais, caracteriza-se como:

1

3

Secretaria estadual exclusiva

Departamento, assessoria ou órgão similar de meio ambiente 
(passe para o quesito 3)

2 Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais

2 - Além da secretaria de meio ambiente há outro(s) órgão(s) tais como autarquia, departamento, assessoria para tratar especificamente de questões rela-
     tivas ao meio ambiente?

21 Sim Não (passe para o quesito 4)

4 Não possui nenhuma estrutura (passe para o quesito 10)
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BLOCO  06 MEIO AMBIENTE
(Continua)

5 - Escolaridade do titular do órgão gestor do meio ambiente:

1 2

3

7

Ensino fundamental (1º Grau) incompleto (passe para o quesito 7) Ensino fundamental ( 1º Grau) completo (passe para o quesito 7)

Ensino médio (2º Grau) incompleto (passe para o quesito 7)

Pós-graduação - Especialização ou MBA

6 Ensino superior completo

4

5

Ensino médio (2º Grau) completo (passe para o quesito 7)

Ensino superior incompleto (passe para o quesito 7)

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;

Pós-graduação - compreende tanto especialização e aperfeiçoamento da graduação quanto mestrado, doutorado e pós-doutorado, concluídos.

6 - Qual a formação de nível superior do gestor do meio ambiente: 

AgronomiaArquitetura Biologia1 2 Economia4

Outra9

3

9.1  Especifique:

7 - Sexo do titular do órgão 
     gestor do meio ambiente: 21 Masculino Feminino 8 - Idade do titular do órgão gestor do meio ambiente:

8 Pós-graduação - Mestrado ou Doutorado

3 - Qual(is) tema(s) é(são) tratado(s) no âmbito desse(s) órgão(s)/assessoria de meio ambiente (admite múltipla marcação)

3.1 3.2 3.3Gestão de recursos hídricos Gestão de recursos florestais Gestão de recursos pesqueiros

3.4 Outros 3.4.1  Especifique:

Engenharia (civil, mecânica, elétrica) 5

Engenharia (florestal, ambiental)6 Geografia Geologia87

Celetistas SomenteEstatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

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

Celetistas são os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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

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

Estatutários são os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU).

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

10 - Em 2012 o governo estadual manteve contrato de prestação de serviços em atividades fins (tais como 
       fiscalização, monitoramento) efetuados por terceiros (terceirização) na área de meio ambiente para o 
       exercício de suas funções (não inclua serviços de segurança, limpeza, manutenção)?

21 Sim Não

11 - O(s) órgão(s) estadual(is) responsável(is) pelo meio ambiente
       contou(aram) com recursos financeiros específicos no ano de 2012? 21 Sim Não (passe para o quesito 14)

4 - Na estrutura administrativa do estado há órgão com atribuição específica de produzir estatísticas ambientais? 21 Sim Não 

12 - Em relação ao orçamento estadual, qual o percentual de recursos financeiros destinados es-
       pecificamente para o conjunto de órgão(s) responsáveis pela área ambiental em 2012? %

13 - Os recursos recebidos pelo(s) órgão(s) ambiental(is) foram oriundos de: (admite múltipla marcação)

13.1 13.2Recurso próprio estadual Transferências voluntárias (de empresa pública, entidades de ensino e pesquisa, ONGs, 
repassadas por meio de convênio, contrato de repasse ou outro instrumento)

Outra13.7 13.7.1  Especifique:

13.3 13.4Royalties Taxa de licenciamento/fiscalização (multas,compensação ambiental) 

13.5 13.6Instituição/órgão internacional Iniciativa privada
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BLOCO  06 MEIO AMBIENTE
(Continua)

2 Não (passe para o quesito 18)

14 - O estado possui Conselho Estadual de Meio Ambiente?

16 - Caráter do conselho: (admite múltipla marcação)

1 Sim  

16.416.1 Consultivo Deliberativo 16.316.2 Normativo Fiscalizador

 

14.1 - Lei/ano de criação: /

1 2Sim17 - Quantas reuniões o conselho realizou nos últimos 12 meses?
18 - O estado possui Fundo Es-
       tadual de Meio Ambiente Não 

         quesito 21)
(passe para o 

15 - O conselho é: Tem maior participação da sociedade civilParitário Tem maior participação do governo1 2 3

1 2Sim Não (passe para o quesito 21)

20 - Quais temas foram financiados pelo Fundo Estadual de Meio Ambiente nos últimos 12 meses? (admite múltipla marcação)

20.1 20.2Agenda 21 Desmatamento/Queimadas

Outro20.12 20.12.1  Especifique:

20.3 20.4Manejo florestal Monitoramento ambiental

20.5 20.6Preservação da biodiversidade Proteção de recursos hídricos 20.7

20.8

Proteção do recurso solo 

Reflorestamento 20.9 20.10Educação ambiental Recuperação de áreas degradadas

1 2Sim Não (passe para o quesito 23)

21 - O governo estadual tem instrumento de cooperação com município(s) para delegação de competência de licenciamento ambiental (conforme Lei 
       Complementar n. 140/ 2011)?

22 - Com quantos municípios foi estabelecido instrumento de cooperação para delegação de competência de licenciamento ambiental?

1 2Sim Não (passe para o quesito 29)26 - O governo estadual já finalizou a elaboração da Agenda 21?

19 - O Fundo Estadual de Meio Ambiente financiou ações e/ou projetos 
       voltados para a questão ambiental nos últimos 12 meses?

20.11 Riscos naturais e tecnológicos (por exemplo: deslizamentos, derramamento de óleo)

A Lei Complementar n. 140 de 8 de dezembro de 2011 fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os muni-
cípios nas ações administrativas decorrente do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação das florestas, da fauna e da flora.       

1 2Sim23 - O Estado possui legislação sobre ICMS Ecológico? Não (passe para o quesito 26)

1 2Sim24 - Em 2012 foi efetuado repasse de recursos para os municípios considerando o critério do ICMS Ecológico? Não 
         quesito 26)

(passe para o 

25 - Quais critérios ambientais foram considerados na distribuição de recursos do ICMS Ecológico?  (admite múltipla marcação)

25.1 25.2 25.3Presença de terra indígena

25.4 25.5 Coleta e destinação final 
de resíduos sólidos 25.6 Coleta e destinação final de esgoto

25.7 25.8 Outros critérios ambientais

Presença de outras áreas 
especialmente protegidas

Existência de cadastro rural 
ambiental

Presença de unidades de 
conservação 

Preservação de mananciais 
de abastecimento público

28 - Caso exista Fórum de Agenda 21 estadual, com que frequência ele se reuniu nos últimos 12 meses? 29 - O governo estadual faz parte de algum 
       Comitê de Bacia hidrográfica?

1 2Não possui Fórum Mensal ou menor 3 Bimestral/trimestral
1 2Sim Não 

         quesito 31)
(passe para o 

4 Quadrimestral/semestral 5 Irregular 6 Não se reuniu

27 - Estágio atual da Agenda 21 estadual

1 2Sensibilização/mobilização Definição de diagnóstico e metodologia

3 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável 4 Implementação de ações da Agenda 21 em políticas públicas

30 - Com relação a abrangência geográfica da bacia, algum desses comitês é interestadual? 1 2Sim Não

31 - O governo estadual participa de consórcio público com outro estado que envolva questões ambientais? 1 2Sim Não 
         quesito 33)

(passe para o 
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BLOCO  06 MEIO AMBIENTE
(Continua)

32 - Qual(is) tema(s) é(são) tratado(s) no âmbito desse(s) consórcio(s)? (admite múltipla marcação) 

32.1 32.2 32.3Gestão de recursos hídricos Gestão do recurso solo Gestão de resíduos sólidos

32.4 Gestão de Unidade de Conservação/biodiversidade 32.5 Saneamento básico

33 - Assinale qual(is) programa(s), ação(ões) na área ambiental foi(foram) efetivamente desenvolvido(s) pelo governo estadual nos últimos 12 meses: 
      (admite múltipla marcação)

33.1.2 Instalação de posto de recolhimento de embalagens de agrotóxicos

33.1.1 Coleta seletiva de lixo

33.1.3 Logística reversa visando reciclagem

33.1.4

33.1.5

Reciclagem de lixo

Gestão de resíduos perigosos

33.1 Resíduos sólidos e perigosos

33.6 Gerenciamento costeiro/recursos pesqueiros
33.6.1 Gerenciamento costeiro 

33.6.2 Gestão de recursos pesqueiros

33.2 Preservação da biodiversidade
33.2.2 Gestão da fauna silvestre

33.2.1 Criação, implementação e gestão de Unidades de Conservação

33.3.4 Inventário de emissões de gases de efeito estufa 

33.3 Mudanças climáticas e qualidade do ar
33.3.2 Gestão/prevenção de desastres naturais

33.3.1

33.3.3 Monitoramento da qualidade do ar

Combate a queimadas e desmatamentos ilegais

33.4 Energia 33.4.1 Incentivo ao uso de energia solar e/ou eólica

33.5 Recursos hídricos

33.5.1 Proteção de nascentes, despoluição e desassoreamento de recursos 
hídricos

33.5.2 Monitoramento da qualidade da água

33.5.3 Gestão de aquíferos

33.7 Recursos florestais

33.7.1 Fomento à silvicultura e restauração de áreas florestais

33.7.2 Promoção do manejo florestal sustentável

33.7.3 Políticas públicas para o estabelecimento de concessões florestais

33.8 Solo 33.8.1 Monitoramento de processos de desertificação

33.9 Outros programas/ações

33.9.2 Elaboração do cadastro ambiental de propriedades rurais

33.9.1 Apoio ao Ecoturismo

33.9.3 Incentivo à agricultura sustentável

33.9.4

33.9.5

Pagamento por serviços ambientais

Programa de educação ambiental

1 2Sim

34 - O estado possui uma Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) ou similar?

Não (passe para o quesito 36) 3 Desconhece o que seja a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 
(passe para o quesito 36)

1 Mensal ou menor

35 - Qual a frequência de reunião da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA)  ou similar nos últimos 12 meses?

2 Bimestral/trimestral 3 Quadrimestral/semestral 4 Irregular 5 Não se reuniu

1 2Sim36 - O governo estadual implementou nos últimos 12 meses alguma iniciativa 
       (ex: campanha, legislação, parceria) relacionada a consumo sustentável? Não (passe para o quesito 38)

33.10 Nenhuma ação
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BLOCO  06 MEIO AMBIENTE
(Conclusão)

37.1 37.2Redução do uso de sacolas plásticas

37 - Essa iniciativa objetiva: (admite múltipla marcação)

Redução do consumo de água ou energia

37.3 Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como
a Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P 37.4 Uso de critério ambiental em compras ou 

concorrência pública

37.5 Uso de papel reciclável 37.6 Uso de transporte coletivo, solidário ou bicicleta 37.7 Uso de lâmpadas eletrônicas ou LED

Outra37.8 37.8.1  Especifique:

38 - O governo do Estado realizou nos últimos dois anos cursos de capacitação em meio ambiente e gestão ambiental para integrantes do(a): 
       (admite múltipla marcação)

38.1 38.2
Corpo técnico de outras 
áreas do governo estadual 38.3

Corpo técnico responsável pela 
elaboração da Agenda 21 estadual 

38.4 38.5 Corpo técnico das agências 
de bacia hidrográfica 38.6 Professores da rede estadual

38.7 38.8 Organizações não governamentais
e público em geral 38.9 Não realizou curso de capacitação

Corpo técnico responsável pela ela-
boração de Agendas 21 municipais

Professores da rede municipal

Corpo técnico da área ambi-
ental do governo estadual 

39 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1

2 Não 

39.3 - Telefone: 
      

39.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

39.2 - Cargo:  

Assinatura:-

Sim, no bloco 

BLOCO  07 GESTÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO (Continua)

1 - O órgão responsável pela formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres caracteriza-se como:

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

1 3Secretaria estadual exclusiva
(passe para o quesito 3) 

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

Setor subordinado a outra secretaria

5 Órgão da administração indireta 
(passe para o quesito 3) 

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura
(passe para o quesito 6)

2 - A que secretaria ou setor a formulação, coordenação e implementação de políticas para as mulheres está associada ou subordinada?
    (admite múltipla marcação)

2.1 2.4Assistência social Segurança Pública 2.52.32.2 JustiçaDireitos Humanos Saúde 2.6 Outra

3 - Nome do órgão gestor responsável pela formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres:

4 - Existe orçamento específico para  no estado?formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres

2

1 Sim

Não

4.1 - Qual o valor executado no ano de 2012? R$ ,

5 - Assinalar as principais áreas de atuação do órgão gestor: (admite múltipla marcação)

5.1 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 ques-
tão 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.
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BLOCO  07 GESTÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO (Continua)

5.2
Articular com outros órgãos estaduais
a questão de gênero na formulação 
e/ou implementação de políticas

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

5.2.1.5

5.2.1.1 Educação Trabalho

Justiça

5.2.1.4

5.2.1.2 5.2.1.3

5.2.1.8

Cultura

Esporte

5.2.1.6 Assistência 
social 5.2.1.7

Saúde5.2.1.11

Segurança
pública

5.2.1.10

Outra

5.2.1.9

5.2.1.12

Comunicação Meio
ambiente

Serviços Especializados de Atendimento à Violência

5.3 Articular com os municípios a questão de gênero na formulação e/ou implementação de políticas

Executar diretamente políticas públi-
cas que promovam a igualdade entre 
homens e mulheres e/ou a autonomia
das mulheres

5.4.1 - Informe a(s) área(s): (admite múltipla marcação)
5.4

5.4.1.5

5.4.1.1 Educação Trabalho

Justiça

5.4.1.4

5.4.1.2 5.4.1.3

5.4.1.8

Cultura

Esporte

5.4.1.6 Assistência 
social 5.4.1.7

Saúde5.4.1.11

Segurança
pública

5.4.1.10

Outra

5.4.1.9

5.4.1.12

Comunicação Meio
ambiente

Serviços Especializados de Atendimento à Violência

6 - O estado possui Plano Estadual de Políticas para as mulheres?

7 - Qual a vigência do Plano Estadual de Políticas para as mulheres?

1 Sim  6.1 - Qual o ano de lançamento do plano? 2 Não (passe para o quesito 10)

8 - O estado instituiu Comitê para o acompanhamento e moni-
     toramento do Plano Estadual de Políticas para as mulheres?

21 Sim Não (passe para o quesito 10)

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

11 - Lei e ano de criação do conselho?
10 - O estado possui Conselho Estadual de Direitos da Mulher?

1 2Sim Não (passe para o quesito 18)

12 - Caráter do conselho: (admite múltipla marcação)

12.4

12.1 Consultivo Deliberativo

12.3

12.2

Normativo Fiscalizador

14 - Quantidade de membros que compõem o conselho:

9.1 Órgão gestor da política para mulheres 9.2 Órgão gestor da assistência social

9.4 Órgão gestor da cultura 9.5 Órgão gestor da educação

9.7 Órgão gestor responsável por políticas de 
fomentando a geração de trabalho e renda 9.8 Órgão gestor da segurança pública

9.3 Órgão gestor da saúde

9.6 Órgão gestor da justiça 

9.9 Outras secretarias

9.10 Sociedade civil

/

13 - Quantas reuniões o conselho 
       realizou nos últimos 12 meses?

14.1 - Total: 14.2 - Mulheres:

15 - Quantos são representantes: 15.1 - Do governo estadual: 15.2 - Da sociedade civil:

 16 - Quem preside o conselho? 1 2Representante do governo Representante da sociedade civil

17 - Há recursos orçamentários estaduais para apoiar o funcionamento do Conselho?

1 2Sim Não
18 - O estado possui Fundo Estadual de Direitos da Mulher?

1 Sim 2 Não 

19 - Existe(m) Casa(s)-Abrigo mantida(s) exclusivamente pelo estado para atendimento EXCLUSIVO a mulheres em situação de violência e risco de morte 
       nos casos da Lei Maria da Penha?

21 Sim Não (passe para o quesito 22)19.1 - Quantas?
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20 - O endereço da(s) casa(s)-abrigo é sigiloso?

21 - Assinale as principais atividades realizadas pela(s) casa(s)-abrigo(s): (admite múltipla marcação)

21.1 Atendimento psicológico individual 21.2 Atendimento psicológico em grupo 21.3 Atividades culturais e educativas

21.4 Atividades profissionalizantes 21.5 Atendimento social 21.6 Atendimento jurídico

21.7 Atendimento médico 21.8 Acompanhamento pedagógico das crianças

21.10 Encaminhamento para programas de emprego e geração de renda 21.11 Garantia de inserção/permanência das crianças na escola

21.9 Creche

1 Sim, de todas 2 Sim, de parte 3 Não

21.12
Atendimento nos casos 
da Lei Maria da Penha 21.13 Outras atividades

22 - Existe no estado Serviço Especializado de Atendimento EXCLUSIVO às Mulheres em situação de violência mantido(s) exclusivamente pelo 
       governo do estado?

21 Sim Não (passe para o quesito 24)

23 - Quais são as principais atividades do  Atendimento ?
        (admite múltipla marcação)

Serviço Especializado de EXCLUSIVO às Mulheres em situação de violência

23.1 Atendimento psicológico individual

23.4 Atendimento Social que encaminha para programas sociais do governo 23.5 Atendimento jurídico

23.6 Encaminhamento para programas de emprego e geração de renda 23.7 Outras atiivdades 23.8 Não sabe informar

23.2 Atendimento psicológico em grupo 23.3 Atividades culturais, educativas e profissionais

25 - Existe levantamento do quantitativo de mulheres atendidas pelos serviços especializados de Segurança Pública para mulheres em situação de 
       violência no estado?

21 Sim Não (passe para o quesito 27)

24 - Assinale os serviços/estruturas que existem no estado: (admite múltipla marcação)

24.1 Delegacia(s) Especializada(s) no atendimento à mulher

24.3 Presídio(s) exclusivamente feminino

24.4 Núcleo da Mulher nas Defensorias Públicas

24.5 Juizado ou Vara Especial de violência doméstica e familiar contra a mulher

24.1.1 - Quantas:

24.3.1 - Quantos:

24.4.1 - Quantos:

24.5.1 - Quantos:

24.9 Nenhum serviço/estrutura

24.2 Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher nas delegacias comuns 24.2.1 - Quantos:

24.6 Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência Contra a Mulher 24.6.1 - Quantos:

24.7 Instituto Médico Legal 24.7.1 - Quantos:

24.8 Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CEAM) 24.8.1 - Quantos:

26 - Órgão responsável pelo levantamento:

27 - Existe levantamento do quantitativo de mulheres atendidas pelos serviços especializados da rede de Saúde para mulheres em situação de 
       violência no estado?

21 Sim Não (passe para o quesito 29)

28 - Órgão responsável pelo levantamento:

29 - Existe levantamento de informações acerca do tipo de violência/agressão contra mulheres nas ocorrências atendidas pelos serviços especializados?

21 Sim Não

21.14 Não sabe informar
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30 - O estado 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

Organismos internacionais (exceto ONG)

OutrasEntidades religiosas Não desenvolve

30.4

30.8

30.6

30.9 30.1030.7

30.5

Administração pública federal Administração pública estadual Administração pública municipal 30.1 30.2 30.3

31 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

31.3 - Telefone: 
      

31.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

31.2 - Cargo:  

Assinatura:-

(Conclusão)

BLOCO  08 ASSISTÊNCIA SOCIAL (Continua)

1 - O órgão gestor da Assistência Social caracteriza-se como:

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

1 3Secretaria estadual exclusiva
(passe para o quesito 3) 

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

Setor subordinado a outra secretaria

5 Fundação pública
(passe para o quesito 3) 

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura
(passe para o quesito 8)

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

2.1 2.4

2.8

Educação

Outra      2.8.1 Especifique:      

Habitação

2.5 2.6

2.32.2 Saúde

Segurança alimentar

Planejamento

Trabalho 2.7 Direitos humanos

3 - Nome do órgão gestor da assistência social:

6 - Escolaridade do titular do órgão gestor da assistência social:

1 2 3Ensino fundamental (1º Grau) incompleto Ensino fundamental ( 1º Grau) completo Ensino médio (2º Grau) incompleto

6 Ensino superior completo4 5Ensino médio (2º Grau) completo Ensino superior incompleto 

1 2Masculino  Feminino4 - Sexo do titular do órgão gestor da assistência social: 5 - Idade: anos

8 Mestrado ou Doutorado7 Especialização

Celetistas SomenteEstatutários TotalEstagiários Sem vínculo
comissionados permanente

7 - Registre a quantidade de pessoas ocupadas na área de 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.

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

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
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8 - O Plano Estadual de Assistência Social está: 1 2Aprovado Em fase de elaboração 3 Não possui plano

9 - A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do estado está: 1 2Implantada Em fase de implantação 3 Não possui CIB 
(passe para o quesito 13)

10 - Qual o ano da última atualização do regimento interno da CIB?
       (caso não tenha realizado nenhuma atualização informe o ano da elaboração)

11 - A CIB possui secretaria técnica?

1 2Sim Não

12 - Com que frequência a CIB realiza suas reuniões?

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

13 - 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.
Segundo a NOB SUAS/2005 algumas ações e serviços da Assistência Social não podem ser estruturados apenas na escala dos municípios, 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. 

14 - 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 órgão gestor possui estruturas administrativas descentralizadas (escritórios regionais ou similares)? 1 2Sim Não

Estruturas administrativas descentralizadas são, via-de-regra, unidades administrativas regionais, definidas por um governo de estado ou por uma 
política setorial específica, que ao instalar escritórios, ou outro tipo de estrutura administrativa, em regiões predefinidas por meio de desenhos de 
regionalização, transferem determinadas competências de gestão do governo central para estas unidades e visam entre outras coisas apoiar tec-
nicamente aos municípios pertencentes àquelas regiões, além de buscar ganhar maior agilidade e eficiência e se aproximar dos cidadãos. 

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

18 - Lei e ano de criação do conselho?
17 - O estado possui Conselho Estadual de Assistência Social?

1 2Sim Não (passe para o quesito 23) /

19 - Caráter do conselho: (admite múltipla marcação)

19.419.1 Consultivo Deliberativo 19.319.2 Normativo Fiscalizador

20 - Quantas reuniões o conselho realizou 
       nos últimos 12 meses?

21 - Quantos membros do conselho são representantes: 21.1 - Do governo estadual: 21.2 - Da sociedade civil:

22 - Há recursos orçamentários estaduais para apoiar o funcionamento do conselho? 1 2Sim Não

23 - As atividades de assessoramento e apoio técnico 
       aos municípios possuem planejamento anual? 1 2Sim Não

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

24.1 24.2Visitas 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 Sistema de informação desenvolvido pelo MDS 

3 Não realiza (passe para o quesito 25)

25 - O estado tem Plano Estadual de Capacitação na área de assistência social? 

1 2Sim Está em elaboração (passe para o quesito 27) 3 Não (passe para o quesito 27)
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26 - O Plano Estadual de Capacitação prevê a oferta de cursos de capacitação em que níveis e com quais responsáveis? (admite múltipla marcação)

27 - No ano de 2012 o estado realizou/promoveu cursos de capacitação para o pessoal ocupado na área de assistência social em quais grupos de temas? 
       (admite múltipla marcação)

27.1 27.2Introdução ao PNAS, Organização do SUAS e Legislação correlata Organização e Serviços da Proteção Social Básica 

27.3 Organização e Serviços da Proteção Social Especial

27.5 27.6Controle Social Outros

27.7

27.4 Gestão e Financiamento do PNAS

Não realizou/promoveu curso de capacitação (passe para o quesito 29)

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

28.1 28.2

Gestores municipaisConselheiros municipais

28.3Conselheiros estaduais

28.5 28.6

Técnicos de nível médio estaduais

Técnicos de nível superior 
das prefeituras

28.7 Técnicos de nível médio
das prefeituras

28.4

Técnicos de nível superior estaduais

28.8 Dirigentes e técnicos das entidades 
e organizações de assistência social 28.9 Outros

Municípios

26.1.3

EstadoUnião

26.2.3

26.3.3

26.4.3

26.5.3

26.1.2

26.2.2

26.3.2

26.4.2

26.5.2

26.1.1

26.2.1

26.3.1

26.4.1

26.5.1

Capacitação introdutória

Cursos de atualização

Formação técnica de nível médio

Especialização

Mestrado profissional

26.6 Não prevê

Níveis Responsáveis

29 - O estado apoia tecnicamente os municípios no que se refere à capacitação? 1 2Sim Não (passe para o quesito 31)

30 - O apoio técnico do estado aos municípios inclui:  (admite múltipla marcação)

30.1 30.2

Assessoramento técnico à distânciaAssessoramento técnico de forma presencial no município

30.3Produção e distribuição de material técnico

30.5

Capacitações à distância

30.4

Capacitações presenciais

30.6 Outra
forma    30.6.1 Especifique:      

31 - O estado executa diretamente serviços socioassistenciais? Sim1 2 Não (passe para o quesito 33)

Considera-se serviço socioassistencial um conjunto de atividades continuadas prestadas em uma unidade física, com localização e abrangência territorial 
com público definido, capaz de agregar um conjunto de recursos e atenções que produzem provisões e aquisições aos usuários e que guardam entre si 
uma  relação  de  complementaridade face às finalidades das funções de proteção social, defesa de direitos e vigilância socioassistencial. Como respon-
sabilidade do Estado, os serviços socioassistenciais são regidos por normas técnicas, padrões, metodologias e protocolos referenciados pelo SUAS.

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

32.1 Serviço de Proteção Social Básica
Atua sob o princípio de que a superação das vulnerabilidades e riscos pode ser garantida pela convivência familiar e comunitária, tradu-
zidos em serviços de convivência, socialização, atendimento a necessidades e orientação para as famílias. Por isso, apoia famílias e in-
divíduos em suas demandas sociais, promovendo os meios necessários para que fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários e a-
cessem seus direitos de cidadania. Os objetivos da proteção social básica se norteiam por prevenir situações de risco por meio do desen-
volvimento de potencialidades e aquisições e a qualificação de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento.

32.3 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

São considerados serviços de alta complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e aos indivíduos que se encontram em 
situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem 
(mulheres vitimizadas, idosos, crianças e adolescentes, população em situação de rua, entre outros. Caracteriza-se pela oferta de aten-
dimento a indivíduos que se encontram afastados do convívio com o núcleo familiar. 

32.2 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Aqueles que oferecem atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de risco e violação de diretos ou situação de contigência 
(por deficiência ou processo de envelhecimento, necessitando de atendimento especializado). Geralmente as famílias e indivíduos aten-
didos na proteção social especial de média complexidade encontram-se inseridos em seu núcleo familiar. A convivência familiar está 
mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameçados. 

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5
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33 - O estado realiza concessão de benefícios eventuais? 1 2Sim Não (passe para o quesito 36)

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.
Os benefícios eventuais estão previstos no art. 22 da Lei nº 8.742, de  7  de dezembro de  1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Jun-
tamente com os serviços socioassistenciais, eles integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (Suas) com funda-
mentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais. 

34 - Os benefícios eventuais foram regulamentados no estado por meio de qual instrumento legal?

1 2 4Lei Decreto Outro3 Portaria 5 Não há regulamentação por instrumento legal

35 - Quais benefícios eventuais são concedidos?  (admite múltipla marcação)

Auxílio funeral35.1 35.2 Auxílio natalidade 35.4 Outros 35.3 Benefício eventual para situação de calamidade pública

36 - O estado possui Fundo Estadual de Assistência Social? 1 2Sim, implantado Não (passe para o quesito 39)

37 - O orçamento da Assistência Social é executado 
       pelo Fundo Estadual de Assistência Social? 1 2Sim, totalmente Sim, parcialmente 3 Não

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

1 2Governador Secretário de assistência social 3 Técnico da assistência social 4 Secretário ou técnico de outra área

39 - O estado realiza cofinanciamento aos municípios destinado a: (admite dupla marcação)

39.1

39.2

Serviço de proteção 
social básica

Serviço de proteção social 
especial de média comple-
xidade

39.3
Serviço de proteção social 
especial de alta complexi-
dade

Serviços
Quantidade de municípios com 
cofinanciamento estadual fundo 
a fundo em 2012

Quantidade de municípios com 
cofinanciamento estadual por
convênio em 2012

39.1.1

39.2.1

39.3.1

39.1.2

39.2.2

39.3.2

39.5 Não realiza (passe para o quesito 41)

39.4 Benefícios eventuais 39.4.1 39.4.2

40 - Quais benefícios são cofinanciados?  (admite múltipla marcação)
Auxílio funeral40.1 40.2 Auxílio natalidade

40.4 Outros 40.3 Benefício eventual para situ-
ação de calamidade pública

Se quesito 39 ITEM 39.4 em branco, quesito 40 em branco.

Se quesito 39 ITEM 39.4 assinalado, é obrigatório o preenchimento 
do quesito 40.

41.1

41.3

41.2

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social
para população em situação de rua – CREAS POP

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

41.4

41.5

Unidades de acolhimento

Outras unidades

41.1.1

41.3.1

41.2.1

41.4.1

41.5.1

41.1.2

41.3.2

41.2.2

41.4.2

41.5.2

Equipamento
Quantidade de municípios beneficiados 

Reforma/ampliação Construção

41 - O estado cofinanciou, no ano de 2012, a reforma, ampliação ou construção de equipamentos socioassistenciais? (admite múltipla marcação)

41.6 O estado não cofinanciou  de nenhum equipamentoa reforma, ampliação ou construção
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42 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

42.3 - Telefone: 
      

42.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

42.2 - Cargo:  

Assinatura:-

BLOCO  09 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (Continua)

1 3 Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria estadual em conjunto 
com outras políticas setoriais

6 Não possui estrutura
(passe para o quesito 4)

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:

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

4 - Com relação à lei estadual de segurança alimentar e nutricional:

2 A lei está em trâmite

1 Possui lei estadual 4.1 - Mês e ano da promulgação:

4.2 - Mês e ano da apresentação do projeto de lei:

3 Não possui 

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

/

/

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) 

5 - O estado possui Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional? 1 2Sim

9 - Caráter do conselho: 
     (admite múltipla marcação) 9.49.1 Consultivo Deliberativo 9.39.2 Normativo Fiscalizador

6 - Ano da lei de criação do  Conselho? 7 - Ano da última regulamentação do conselho?

2 Não houve nova regulamentação após a criação (passe para o quesito 9)1

8 - Qual foi o instrumento desta última regulamentação: 41 Lei Decreto 32 Portaria Resolução 5 Outro

11 - Quantos membros titulares compõem o conselho?10 - Quantas vezes o conselho se reuniu nos últimos 12 meses?

12 - Quantos membros titulares são representantes da sociedade civil?
13 - Há recursos orçamentários estaduais para apoiar o funciona-
       mento do Conselho?

1 2Sim Não

14 - O estado possui câmara ou instância governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional, conforme disposto no art 7º, item 5, do Decreto 
        7.272/2010?

1 2Sim Não (passe para o quesito 18)

Não (passe para o quesito 14)
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BLOCO  09 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (Continua)

15 - Quais áreas do governo estão representadas nesta câmara ou instância?

15.7

15.1 Fazenda Planejamento

15.6

15.2

Educação Assistência Social

15.5

15.10 Direitos Humanos

Trabalho

15.8

Agricultura15.3

Segurança Alimentar

15.11 Outras

15.9

Saúde15.4

Casa Civil

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

15.11.1  Especifique:

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

18 - O estado possui Plano de Segurança Alimentar e Nutricional? 1 Sim 2 Não (passe para o quesito 20)

19 - Quais ações estão contempladas no Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional?

19.6

19.1 Oferta de refeições Doação de alimentos

19.5

19.2

Alimentação escolar Cadastramento socioeconômico

19.10

19.9 Aquisição de alimentos de agricultura familiar

Abastecimento alimentar

19.7

Construção de cisternas19.3

Ações de saúde e nutrição

19.11 Utilização de sistema informatizado para gestão, monitoramento e avaliação

19.8

Inclusão produtiva19.4

Educação alimentar e nutricional

19.12 Articulação e referenciamento com outros serviços públicos 19.13 Disseminação de orientações técnicas e materiais informativos

19.14 Capacitação de gestores e/ou conselheiros na área de SAN 19.15 Pesquisas, estudos e diagnósticos 19.16 Outros

20 - O estado possui Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional? 1 Sim 2 Não 

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

22 - Valor do orçamento estadual para a realizado no ano de 2012:política de segurança alimentar e nutricional 

,R$

23 - 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? 1 Sim 2 Não 

24 - A pessoa responsável pela informação já foi identificada:

1 Sim, no bloco 

2 Não 

24.3 - Telefone: 
      

24.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

24.2 - Cargo:  

Assinatura:-
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BLOCO  10 INCLUSÃO PRODUTIVA (Continua)

1 - O governo estadual desenvolve ações, programas ou projetos de inclusão produtiva para a geração de trabalho e renda?

2Sim, exclusivamente pelo órgão gestor 
da política de trabalho e renda

Sim, pelo 
com outros setores da administração pública do estado

órgão gestor da política de trabalho e renda em conjunto 

3 Não desenvolve 4 Não sabe informar

1

2 - O governo estadual desenvolve ações, programas ou projetos de educação profissional e tecnológica?

3 - Indique quais das ações abaixo são desenvolvidas pelo governo estadual: (admite múltipla marcação)

3.1 Inclusão produtiva rural

 3.1.1

3.1.3

3.1.2

Fomento

Compras públicas (PAA–Programa de Aquisição de Alimentos)

Assistência técnica (extensão rural)

3.2 Qualificação profissional e Intermediação de mão-de-obra
 3.2.1

3.4.4

3.2.2

Qualificação profissional

Fomento à economia solidária

Intermediação de mão de obra

3.3 Empreendimentos

 3.3.1

3.3.3

3.3.2

Fomento a empreendimentos individuais

Assistência técnico-gerencial a empreendimentos individuais

Fomento a empreendimentos coletivos

3.3.4 Assistência técnico-gerencial a empreendimentos coletivos

3.3.5 Incubação de empreendimentos

3.4 Associativismo e microcrédito

 3.4.1

3.1.4

3.4.2

Fomento ao associativismo e ao cooperativismo

Fomento ao extrativismo

Microcrédito produtivo orientado

3.4.3 Fomento ao artesanato

3.5 Nenhuma das ações (passe para o quesito 6) 3.6 Não sabe informar (passe para o quesito 6)

2Sim, exclusivamente pelo órgão gestor 
da política de trabalho e renda

Sim, pelo 
com outros setores da administração pública do estado

órgão gestor da política de trabalho e renda em conjunto 

3 Não desenvolve 4 Não sabe informar

1

4 - Dentre as ações desenvolvidas pelo governo estadual indique os grupos aos quais têm sido direcionadas: (admite múltipla marcação)

4.1.1

Qualificação profissional e 
intermediação de mão-de-obra Empreendimentos

Comunidade quilombola

Povos indígenas

Ribeirinhos

Assentado da reforma agrária

Agricultor familiar

Extrativistas (mineral e vegetal)

Pescadores artesanais

População em situação de rua

Pessoas com deficiência

Associativismo
e microcréditoGrupos Ações

4.2.1

4.3.1

4.4.1

4.5.1

4.6.1

4.7.1

4.8.1

4.9.1

4.10.1

4.11.1

4.1.2

4.2.2

4.3.2

4.4.2

4.5.2

4.6.2

4.7.2

4.8.2

4.9.2

4.10.2

4.11.2

4.1.3

4.2.3

4.3.3

4.4.3

4.5.3

4.6.3

4.7.3

4.8.3

4.9.3

4.10.3

4.11.3

4.1.4

4.2.4

4.3.4

4.4.4

4.5.4

4.6.4

4.7.4

4.8.4

4.9.4

4.10.4

4.11.4

Inclusão produtiva
           rural

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Beneficiários do Programa
Bolsa Família

Catadores de materiais
recicláveis
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Qualificação profissional e 
intermediação de mão-de-obra Empreendimentos Associativismo

e microcréditoOutros grupos
Ações

4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4

Inclusão produtiva
           rural

BLOCO  10 INCLUSÃO PRODUTIVA (Continua)

4.16 Não sabe informar

4.12

4.13

4.14

4.15

4.13.1 4.13.2 4.13.3 4.13.4

4.14.1 4.14.2 4.14.3 4.14.4

4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4

Qualificação profissional e 
intermediação de mão-de-obra Empreendimentos Associativismo

e microcréditoAções

5.1.1

5.2.1

5.3.1

5.4.1

5.5.1

5.6.1

5.7.1

5.8.1

5.9.1

5.10.1

5.11.1

5 - Indique os parceiros responsáveis pelas implementações das ações desenvolvidas pelo governo estadual: (admite múltipla marcação)

5.1 - Governo federal

5.2 - Governo municipal

5.4 - ONGs e entidades do terceiro setor

5.5 - Universidades públicas/Rede Federal 

5.9 - Entidades de classe, sindicatos 

5.6 - Instituições financeiras

5.7 - Cooperativas de crédito

5.10 - Concessionárias serviços públicos

5.8 - Instituições relacionadas 

5.3 - Sistema S (SESC, SESI, SENAI, 

e centrais de trabalhadores

à pessoa com deficiência

SENAC, SEBRAE e outros)

5.12 Nenhum parceiro 5.13 Não sabe informar

5.11 - Outros

5.1.2

5.2.2

5.3.2

5.4.2

5.5.2

5.6.2

5.7.2

5.8.2

5.9.2

5.10.2

5.11.2

5.1.3

5.2.3

5.3.3

5.4.3

5.5.3

5.6.3

5.7.3

5.8.3

5.9.3

5.10.3

5.11.3

5.1.4

5.2.4

5.3.4

5.4.4

5.5.4

5.6.4

5.7.4

5.8.4

5.9.4

5.10.4

5.11.4

de Educação Profissional e Tecnológica

6 - Indique os cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos pelo estado em 2012: (admite múltipla marcação)

6.1 Administração

6.2

Agroextrativismo6.3

Alimentação6.4

Arte e Cultura6.5

Agricultura

Artesanato6.6

6.7

6.8

Esporte e lazer6.9

6.10

Atividades do co-
mércio e serviços

Construção 
e reformas

Gestão e 
empreendedorismo

Gráfica6.11

Joalheria6.12

Madeira e móveis6.13

6.14 Mecânica de veículos
terrestres e aquáticos

Mecânica e manutenção6.15

Metalmecânica6.16

6.17 Pecuária

6.18 Pesca

6.19 Química e plásticos

6.20 Saúde

Inclusão produtiva
           ruralParceiros
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BLOCO  10 INCLUSÃO PRODUTIVA (Conclusão)

7 - A pessoa responsável pela informação foi identificada:

1

2 Não 

7.3 - Telefone: 
      

7.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

7.2 - Cargo:  

Assinatura:-

Sim, no bloco 

6.21

6.22 Serviços pessoais

6.23

6.24 Têxtil

6.25 Transporte

6.26 Turismo e hospitalidade

6.27

6.28

VestuáriosServiços domésticos Telemática

Reciclagem (resíduos sólidos 
e óleos/gorduras residuais)

6.29 Outros 6.30 Não sabe informar 6.31 Não realizou curso de qualificação em 2012

OBSERVAÇÔES




