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Visualizar Pesquisa Eleitoral - BA-09530/2020

PINTADAS - BA

Número de
identificação: BA-09530/2020 Data de

registro: 10/10/2020

Cargo(s): Prefeito Data de
divulgação: 16/10/2020

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 16176992000142 - JOAO GONCALVES DE
SOUZA DE IRECE - ME / TERRA VIVA SERVICOS
EDUCACIONAIS E AMBIENTAIS

Eleição:
Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 367
Data de
início da
pesquisa:

09/10/2020

Data de
término da
pesquisa:

09/10/2020 Estatístico
responsável:

Sueli das
Graças
Silva de
Oliveira

Registro do
estatístico no
CONRE:

8856 Valor: R$
5.000,00

Contratante é
a própria
empresa?

Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s):  CNPJ: 16176992000142 - JOAO GONCALVES DE SOUZA DE IRECE - ME
Pagante(s) do trabalho:  CNPJ: 16176992000142 - JOAO GONCALVES DE SOUZA DE IRECE - ME

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa de campo, quantitativa, realizando coleta de dados nas comunidades sedes de votação, a partir de
entrevistas pessoais, seguindo mapeamento definido pelo Plano Amostral desenvolvido pela Estatística
Responsável, no período no dia 9 de outubro de 2020.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
O Plano Amostral contempla a distribuição de entrevistas aplicadas nos diversos espaços sociais
consultados (comunidades) por faixa etária, sexo, formação e classificação socioeconômica, conforme
dados do TSE ¿ Tribunal Superior Eleitoral (2016) e IBGE ¿ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2019, Estimativa), Conforme planilhas e o Plano Amostral anexos. O nível de confiança do trabalho
realizado corresponde a 95% e a margem de erro prevista é de 5% para mais ou para menos.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Após as atividades de campo, realizadas no dia 9 de outubro, os questionários foram submetidos a uma
aferição que consiste no retorno a campo de 10% (dez) por cento do total da amostra a fim de detectar
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possíveis erros de aplicação e análise de coerência e consistência na frequência de respostas de cada
entrevistador, durante a coleta dos indicadores. Verificou-se 0,24% de inconsistência, descartados por serem
inferior à margem de erro prevista. Posteriormente lançado em planilha a eletrônica. Todos os processos,
documentos e entrevistadores à disposição de auditagem que se fizer necessária.

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro,
será identificada a área em que foi realizada a pesquisa(conforme §7º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº.
23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá
ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação do
bairro, será identificada a área em que foi realizada):
Os dados relativos ao Município de Pintadas-BA, encontram-se informados no anexo em PDF, extraídos do
TSE e IBGE. As atividades de campo foram realizadas nos bairros (chamados comunidades urbanas)
agrupados aqui em uma unidade de estudo denominada Distrito Sede e as comunidades rurais rurais de
Santo Antonio, Coração de Jesus, São Pedro, Raspador, Antonio Gomes e Campo São João.


