
 

 
OFICINA PRODUTO 03 – EIXOS PRIORITÁRIOS 

PERGUNTAS SOBRE A CAPACIDADE JURÍDICA, INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA 
DO MUNICÍPIO DE NISIA FLORESTA/RN. 

 
1. Tendo em vista que o município de Nísia Floresta tem uma receita prevista para 
2020 de R$ 99 milhões de reais, mas que só arrecadou R$ 66 milhões até novembro de 
2020, quais das áreas abaixo você daria mais importância? (Marque até 3 respostas) 
 
a) Transporte g) Abastecimento de água; 
b) Educação h) Coleta de lixo e limpeza pública 
c) Saúde i) Planejamento ambiental e urbano 
d) Pavimentação  j) Ações de conservação, 

preservação e proteção ambiental 
e) Esgotamento sanitário k) Ações de controle, 

monitoramento, fiscalização ambiental 
f) Drenagem de águas pluviais; l) Turismo 
 m) Outras: 

 
 
2. O(a) Senhor(a) acha que a quantidade de funcionários/servidores públicos 
municipais atende a demanda dos órgãos da administração direta e indireta?  
(   ) sim   (   ) não 
 
3.  A prestação de serviços nas repartições públicas é satisfatória? (  ) sim   (  ) não 
 
4. Quais áreas o(a) Senhor(a) acha que precisam de mais profissionais? 
(marque apenas 1 alternativa) 
 
a) saúde d) meio ambiente 
b) educação e) urbanismo 
c) assistência social f) turismo 
 g) Outro: 

 
5. Quanto a infraestrutura das secretarias, o (a) Senhor (a) acha satisfatória?  
(    )sim   (   ) não 
 
Quais secretarias precisam de melhorias? Especificar:  
 
 
 
6. O(a) Senhor(a) conhece o Plano Diretor de Nísia Floresta? 
(    )sim   (    ) não 
 
O que acha importante alterar nele? Especificar:  
 
 
 
 



 

 
 
7. O(a) Senhor(a) conhece o Código de Meio Ambiente de Nísia Floresta? 
(    )sim   (    ) não 
O que acha importante alterar nele? Especificar: 
 
 
 
8. O(a) Senhor(a) conhece o Código de Obras de Nísia Floresta? 
(    )sim   (    ) não 
O que acha importante alterar nele? Especificar: 
 
 
 
9. O(a) Senhor(a) concorda com a utilização dos lagos e lagoas para uso 
recreativo, esporte e lazer no município de Nísia Floresta, tais como ocorre nas lagoas 
do Carcará, Boa Água, Bonfim e Arituba? 
(     ) sim     (   )não 
 
 
10. O(a) Senhor(a) é favorável aos passeios de 4x4 nas dunas de Nísia Floresta? 
(     ) sim     (   )não 
Em quais condições? Especificar: 
 


