Indicadores
Indicadores são informações qualificadas que servem como instrumentos
fundamentais para avaliar e monitorar determinadas realidades, por meio de
dados, percentuais e índices.
Os indicadores do Programa Cidades Sustentáveis são os seguintes:

Nº

Indicador

1 Mulheres empregadas no governo do município
2 Negros empregados no governo do município
3 Pessoas com deficiência empregadas no governo do município
4 Conselhos Municipais
5 Orçamento executado decidido de forma participativa
6 Espaços de participação deliberativos e audiências públicas na cidade
7 Área verde por habitante
8 Concentrações de PM10* (material particulado - MP)
9 Concentrações de PM2,5* (material particulado - MP)
10 Concentrações de O3 (ozônio)
11 Concentrações de CO (monóxido de carbono)
12 Concentrações de NO2 (dióxido de nitrogênio)
13 Concentrações de SO2 (dióxido de enxofre)
14 Perda de água tratada
15 Abastecimento público de água potável na área urbana
16 Rede de esgoto
17 Esgoto que não recebe nenhum tipo de tratamento
18 Consumo de energia produzida por fontes renováveis

19 Distribuição de renda
20 Transferência de renda
21 Pessoas que vivem em condição de indigência
22 Pessoas que vivem em condição de pobreza
23 Demanda atendida de creche
24 Agressão a crianças e adolescentes
25 Agressão a idoso
26 Agressão a mulheres
27 Crimes sexuais
28 Crimes violentos fatais
29 Homicídio juvenil
30 Adolescentes envolvidos em ato infracional
31 Homicídios
32 Roubos (total)
33 População em situação de rua - moradores de rua*
34 Domicílios com acesso à internet de banda larga
35 Compras Públicas Sustentáveis
36 Proporção do orçamento para as diferentes áreas da administração
37 Área desmatada
38 Reservas e Áreas Protegidas
39 Favelas* (População)
40 Edifícios novos e reformados que têm certificação de sustentabilidade ambiental
41 Calçadas consideradas adequadas às exigências legais
42 Campanhas de educação cidadã
43 Acervo de livros infanto-juvenis

44 Acervo de livros para adultos
45 Centros culturais, casas e pontos de cultura
46 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb*) - Rede municipal de 1ª a 4ª série
47 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb*) - Rede municipal de 5ª a 8ª série
48 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem*)
49 Taxa de analfabetismo na população com 16 anos ou mais
50 Matrículas em curso superior sobre a demanda
51 Escolas públicas com Esporte educacional no turno obrigatório
52 Acesso à internet nas escolas do ensino fundamental e médio
53 Ensino superior concluído
54 Jovens com ensino médio concluído até os 19 anos
55 Crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola
56 Crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos
57 Demanda atendida de vagas em pré-escolas municipais
58 Demanda atendida de vagas no ensino fundamental
59 Demanda atendida de vagas no ensino médio
60 Eficiência energética da economia
61 Desemprego
62 Desemprego de jovens
63 Aprendizes contratados no município
64 Trabalho Infantil: Notificações de trabalho infantil
65 Consumo de água total
66 Coleta seletiva
67 Quantidade de resíduos per capita
68 Reciclagem de resíduos sólidos

69 Resíduos depositados em aterros sanitários
70 Inclusão de catadores no sistema de coleta seletiva
71 Consumo total de eletricidade per capita
72 Corredores exclusivos de ônibus
73 Ciclovias exclusivas*
74 Divisão modal
75 Índice de Congestionamentos
76 Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência
77 Mortes no trânsito
78 Mortes com bicicleta
79 Mortes por atropelamento
80 Mortes com motocicleta
81 Mortes com automóvel
82 Acidentes de trânsito
83 Atropelamento
84 Orçamento do município destinado a transporte público
Água - Doenças de veiculação hídrica (Incidência de doenças transmitidas pela água 85 GCI)
86 Pessoas infectadas com dengue
87 Unidades Básicas de Saúde
88 Leitos hospitalares
89 Mortalidade por doenças do aparelho respiratório
90 Mortalidade por doenças do aparelho circulatório
91 Gravidez na adolescência
92 Mortalidade materna
93 Baixo peso ao nascer

94 Pré-natal insuficiente
95 Desnutrição infantil
96 Mortalidade infantil
97 Equipamentos esportivos
98 Total de emissões de CO2 equivalente per capita*
99 Variáveis meteorológicas - Temperatura media mensal
100 Número de Mortes por desastres socioambientais

