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APRESENTAÇÃO  

 

A utilização de indicadores no planejamento e avaliação das políticas públicas é 

uma tendência mundial. Em Santa Catarina, ocorreu grandes avanços na qualificação e 

difusão dessas informações, em especial, com a criação do Índice de Desenvolvimento 

Municipal Sustentável (IDMS).  

O IDMS visa avaliar os Municípios segundo seu nível de desenvolvimento 

sustentável. Além disso, auxilia os agentes públicos a se situarem em relação a um cenário 

futuro desejável e a definir prioridades locais tendo em vista a conquista de patamares 

mais elevados de sustentabilidade. Neste estudo os Municípios estão agrupados por região 

de acordo com o mapa das Associações de municípios de Santa Catarina. 

Durante todo o processo de elaboração da metodologia, no desenvolvimento do 

sistema e na coleta de dados, a Federação Catarinense de Municípios (FECAM) buscou 

parceiros para viabilizar este importante projeto de monitoramento do desenvolvimento 

sustentável dos Municípios. O estreitamento dessas relações resultou na criação da Rede 

Colaborativa do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável 

(Rede SIDEMS).  

A Rede SIDEMS é composta por 41 instituições governamentais (órgãos dos 

poderes federal, estadual e municipal), 11 instituições não governamentais (conselhos, 

entidades setoriais e organizações do terceiro setor) e 8 instituições de ensino superior. 

Seu objetivo é fortalecer o SIDEMS com a integração das instituições representativas da 

sociedade constituindo uma rede colaborativa que contribua para a produção, crítica e 

análise de dados relativos ao desenvolvimento sustentável dos municípios catarinenses.  

Esse estudo, apresentado pela Rede SIDEMS, caracteriza as potencialidades e 

desafios de cada região e de seus municípios a fim de difundir o uso das informações na 

tomada de decisão dos gestores públicos.  

 

 

ADELIANA DAL PONT 

Prefeita de São José 

Presidente da FECAM 
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Classificação Nível 

Baixo 0,000 0,499

Médio Baixo 0,500 0,624

Médio 0,625 0,749

Médio Alto 0,750 0,874

Alto 0,875 1,000

Escala 

1. Introdução 

 

O Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável - IDMS tem como objetivo 

avaliar o Município segundo o seu nível de desenvolvimento sustentável. Além disso, é 

uma ferramenta que busca auxiliar os agentes públicos a situarem-se em relação ao 

cenário atual e a prospectarem um cenário futuro desejável a partir das prioridades 

municipais visando a conquista de patamares mais elevados de sustentabilidade e bem-

estar social. 

Esse índice corresponde à média aritmética de quatro dimensões - Político 

Institucional, Sociocultural, Ambiental e Econômica - agregada por 9 subdimensões, 30 

indicadores e 84 variáveis. A sustentabilidade torna-se, assim, a expressão do 

desenvolvimento equilibrado dessas dimensões. A classificação do Município no IDMS 

varia entre 0 e 1, nesse caso, quanto mais próximo de 1, mais sustentável é o Município. 

Os níveis de classificação do IDMS são apresentados na tabela 1. Cabe destacar que a o 

ano base de cada variável não corresponde ao exercício de cálculo dos IDMS, em anexo 

apresenta-se o ano base das informações usadas no índice. 

Tabela 1.  Nível de Classificação de Sustentabilidade 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

 

O IDMS de 2016 apresentado pelo Município de Matos Costa foi de 0,508. Esse 

valor corresponde a uma queda de 6,62% com relação ao IDMS de 2014 (0,544), ou seja, 

o Município apresentou diminuição em seu processo de desenvolvimento sustentável. O 

gráfico 1 mostra a evolução do IDMS e das dimensões entre 2012 e 2016. 
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Gráfico 1. Evolução do IDMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

As principais características e potencialidades que refletem a sustentabilidade do 

Município, bem como os desafios e gargalos que devem ser enfrentados por meio do 

planejamento e da execução de políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável 

são apresentados no decorrer do estudo.  

O Município não apresentou dados informados para a instituição fonte da variável 

Mortalidade por Doenças do Sistema Nervoso (MS).  
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2. Dimensão Sociocultural 

O Município sustentável deve oferecer oportunidades para que todos os cidadãos 

tenham acesso a condições de vida adequadas. No cenário exposto, o Índice Sociocultural 

procura oferecer uma visão dos aspectos mais importantes da realidade municipal e que 

são compreendidos como direitos fundamentais de cada pessoa. Nessa dimensão estão 

inseridas várias informações, distribuídas em quatro subdimensões: Educação, Saúde, 

Cultura e Habitação. 

Em 2016, o índice sociocultural de Matos Costa apresentou queda de 10,45%, 

passando de 0,67 para 0,6 em relação a 2014. O gráfico 2 apresenta a evolução das 

subdimensões que compõem a Dimensão Sociocultural. 

Gráfico 2. Dimensão Sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Para especificar as características desse assunto, delimitamos a seguir as 

principais condições acerca dos indicadores de saúde, educação, cultura e habitação.  
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2.1 Subdimensão Educação 

 

A Subdimensão Educação tem como objetivo identificar o nível de acesso à 

educação de qualidade e o impacto deste processo no desenvolvimento sustentável dos 

municípios. Uma educação de qualidade deve ser tratada como prioridade nas políticas 

públicas. Este conceito, qualidade na educação, deve possuir valor progmático e não 

apenas um valor teórico, além de induzir práticas sociais para gerar programas que 

vinculem seus valores e metas de ação. 

O Município de Matos Costa apresentou índice 0,606 em 2016, 16,64% menor 

que o valor de 2014 (0,727), ou seja, o Município obteve diminuição em seu 

desenvolvimento sustentável. O gráfico 3 caracteriza os indicadores da subdimensão 

Educação entre 2012, 2014 e 2016. 

Gráfico 3. Subdimensão Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Constitucionalmente, compete aos municípios oferecer programas de Educação 

Infantil e Fundamental para suas crianças, com cooperação técnica e financeira da União 

e dos Estados, segundo o artigo 30, inciso VI. Visto que o oferecimento de Ensino Médio 

também é importante para o desenvolvimento do município, variáveis relativas a essas 

ações também estão contidas na Subdimensão Educação. Nesse caso, a subdimensão é 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 14/16 

(% )

 Educação 0,754 0,727 0,606 1,000 -16,64

 Acesso e Permanência Escolar  0,834 0,777 0,729 1,000 -6,18

Abandono Escolar - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) % 0,00 0,00 0,40 0,00 0,4

Abandono Escolar - Anos Finais (6º ao 9º ano) % 0,00 0,50 0,40 0,00 -0,1

Abandono Escolar - Ensino Médio % 0,00 2,10 2,70 0,00 0,59

Atendimento Escolar - Educação Infantil (4 a 5 anos) % 68,46 68,46 68,46 100,00 0

Atendimento Escolar - Ensino Fundamental (6 a 14 anos) % 97,44 97,44 97,44 100,00 0

Atendimento Escolar - Ensino Médio (15 a 17 anos) % 72,73 72,73 72,73 100,00 0

Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental % 11,10 15,80 15,90 3,78 0,09

Distorção Idade-Série - Ensino Médio % 13,80 9,90 14,80 7,89 4,46

 Desempenho Escolar 0,518 0,687 0,313 1,000 -54,44

IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) un 4,30 5,60 5,30 6,27 -5,36

IDEB Rede Pública - Anos Finais (6º ao 9º ano) un 4,40 4,80 3,80 5,77 -20,83

 Infraestrutura Escolar 0,867 0,877 0,882 1,000 0,57

Média de Alunos por Turma -  Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) un 16,80 18,80 23,00 23,52 22,34

Média de Alunos por Turma -  Anos Finais (6º ao 9º ano) un 25,10 22,00 26,00 29,19 18,18

Média de Alunos por Turma -  Ensino Médio un 18,20 18,50 17,60 28,79 -4,86

Unidades Escolares com Estruturas Mínimas Adequadas % 46,67 50,89 52,86 100,00 1,31

 Qualidade de Ensino 0,797 0,568 0,499 1,000 -12,15

Docentes com Curso Superior -  Anos Iniciais (1º ao 5º ano) % 100,00 92,30 78,60 100,00 -7,12

Docentes com Curso Superior -  Anos Finais (6º ao 9º ano) % 85,70 74,10 70,80 100,00 -1,9

Docentes com Curso Superior -  Ensino Médio % 90,90 73,70 64,70 100,00 -5,18

Conselho Municipal de Educação un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Analfabetismo % 11,99 11,99 11,99 0,30 0

composta dos seguintes indicadores: Acesso e Permanência Escolar, Desempenho 

Escolar, Infraestrutura Escolar e Qualidade de Ensino. A tabela 2 caracteriza as variáveis 

e indicadores do índice da educação. 

Tabela 2. Subdimensão Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O Indicador Acesso e Permanência Escolar permite avaliar o acesso da população 

ao sistema educacional, o abandono e a distorção entre idades de alunos com séries nas 

quais frequentam, bem como indica a capacidade do município em atender a demanda 

escolar. Em 2016, o índice apresentou queda de 6,18%, e passou de 0,777 para 0,729. 

Esse indicador, constituído por 8 variáveis, está no estágio de desenvolvimento Médio. 

O abandono escolar é um dos principais problemas na educação do Brasil. Todos 

os anos, muitos alunos abandonam as escolas por diferentes motivos, durante o ano letivo, 

ou seja, iniciaram, mas não o concluíram por razões diversas. Com vistas a combater a 

evasão é necessário a adoção de políticas que motivem e mantenham os alunos nas 

unidades escolares. Ao qual permite avaliar aspectos relacionados à qualidade do ensino 

http://www.fecam.org.br/
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no município. Esta variável está dividida em três grandes grupos, Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino 

Médio. Seu objetivo é avaliar a taxa de abandono escolar em todo o sistema educacional, 

público e privado, assim representa o percentual total de abandono em cada um dos 

grupos. 

A variável Abandono Escolar - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) apresentou 

crescimento de 0,4%, passando de 0% em 2014 para 0,4% em 2016, o que indica uma 

piora na taxa de abandono. Quanto ao Abandono Escolar - Anos Finais (6º ao 9º ano) o 

município de Matos Costa obteve melhora de 0,1% na taxa, reduzindo de 0,5% em 2014 

para 0,4% em 2016. Já a variável Abandono Escolar - Ensino Médio apresentou aumento 

de 0,59% na taxa de abandono, subindo de 2,1% em 2014 para 2,7% em 2016. 

O atendimento escolar é garantido pela Constituição Federal de 1988 em seu 

Artigo 205. Com o advento da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, 

estatuiu-se, nos termos do Inciso I do Art. 208 da Carta Magna, a obrigatoriedade e 

gratuidade, a partir do ano de 2016, da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. 

Em Matos Costa, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, o Atendimento 

Escolar - Educação Infantil (4 a 5 anos) representa 68,46% da população nesta faixa 

etária. O Atendimento Escolar - Ensino Fundamental (6 a 14 anos) corresponde, também 

segundo o Censo Demográfico de 2010, 97,44% da população nesta faixa etária. Entre os 

estudantes do Ensino Médio, o Atendimento Escolar - Ensino Médio (15 a 17 anos) é de 

72,73%. 

As variáveis Distorção Idade-Série também estão divididas em grupos - Ensino 

Fundamental e Ensino Médio - e permitem avaliar o percentual de alunos com idade 

superior a série recomendada e, assim, expõe a diferença entre a série ideal para um aluno 

e sua idade. Segundo o INEP, um sistema educacional seriado, como o brasileiro, possui 

uma adequação teórica entre a idade e a série do aluno. Deste modo, é possível identificar 

a idade adequada para cada série. Em 2016, a Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental 

em Matos Costa foi de 15,9%, o que representou um aumento de 0,09% na variável e, 

consequentemente, uma piora na taxa de 15,8% em 2014. Já a Distorção Idade-Série - 

http://www.fecam.org.br/
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Ensino Médio no município de Matos Costa sofreu aumento de 4,46% na distorção, 

subindo de 9,9% em 2014 para 14,8%. 

O Indicador do Desempenho Escolar reflete as notas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental na rede pública de educação, calculado pelo INEP. O indicador Desempenho 

Escolar apresentou redução de 54,44% em 2016 e chegou ao índice de 0,313, ao invés de 

0,687 em 2014. Esse indicador, constituído por 2 variáveis, possui Baixo estágio de 

desenvolvimento. 

O Ministério da Educação define o IDEB como um indicador de qualidade 

educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova 

Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5º e 9º anos do 

ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) e com informações sobre rendimento 

escolar. Esta variável também está dividida em Anos Iniciais e Anos Finais. Em 2016, a 

variável IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) obteve redução de 5,36%, 

apresentando queda no índice de 5,6 em 2014 para 5,3 em 2016. O IDEB Rede Pública - 

Anos Finais (6º ao 9º ano) apresentou valor de 3,8 em 2016, o que representou redução 

na nota do IDEB de 20,83% em relação a nota de 2014. 

O Indicador de Infraestrutura Escolar demonstra a capacidade da escola em ofertar 

melhores condições de ensino, por meio de um conjunto de instrumentos que formem 

uma estrutura de suporte a fim de proporcionar melhores resultados educacionais. Este 

Indicador obteve aumento de 0,57% e passou de 0,877 em 2014 para 0,882 em 2016. O 

indicador, constituído por 4 variáveis, possui Alto estágio de desenvolvimento. 

A variável Média de Alunos por turma expressa o número médio de alunos 

considerado ideal pelo Parecer nº 8/2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 

que é defendido que para manter o padrão de qualidade do ensino há necessidade de limite 

no número de alunos por professor em cada turma. O parecer traz como ideal a média de 

24 alunos por turma nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 30 alunos 

por turma nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e, também, 30 alunos 

por turma nos anos do Ensino Médio. Esta variável também está dividida em subgrupos. 

São eles, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio. 
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A variável que representa os anos iniciais apresentou, em Matos Costa, aumento 

de 22,34% em relação a 2014, subindo de 18,8 para 23 alunos por turma. Na Média de 

Alunos por Turma -  Anos Finais (6º ao 9º ano) houve aumento de 18,18%, piorando a 

média de 22 em 2014, para 26. Já na variável Média de Alunos por Turma -  Ensino 

Médio houve redução de 4,86%, reduzindo a média de 18,5 em 2014 para 17,6 em 2016. 

A variável Unidades Escolares com Estruturas Mínimas Adequadas considera a 

existência de estruturas escolares como instrumentos que assegurem o bom 

funcionamento das aulas e proporcione mais facilidade para a transmissão do 

conhecimento. Segundo o Ministério da Educação, a maioria das unidades escolares 

restringe o processo de aprendizado devido a carência de infraestrutura básica na escola 

e por não explorar as possibilidades pedagógicas do espaço físico escolar. As Unidades 

Escolares com Estruturas Mínimas Adequadas no município de Matos Costa 

apresentaram crescimento de 1,31% nas estruturas em 2016 e representam 52,86% de 

Escolas com Estruturas Mínimas Adequadas. 

O desenvolvimento de um país, bem como de um município passa, 

necessariamente pela Qualidade no Ensino. Esta, entretanto, não é uma tarefa simples 

nem para um único governo e deve ser processo permanente nos programas e políticas 

públicas, por isto a importância deste indicador. O Indicador apresentou redução de 

12,15% no índice de 2016 (0,499). Esse indicador, constituído por 5 variáveis, possui 

Baixo estágio de desenvolvimento. 

A variável Docentes com Curso Superior reflete a capacidade da transmissão de 

ensino dos docentes para os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio. De acordo com o 

Parecer nº 8/2010 do CNE, os desafios para a construção de uma educação de qualidade 

para todos os brasileiros passam, sobretudo, pela valorização dos docentes – sejam elas 

de ordem salarial, de carreira, formação inicial e continuada ou condições de trabalho. 

Esta variável é dividida em três grandes grupos: Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino 

Médio. 

A variável Docentes com Curso Superior -  Anos Iniciais (1º ao 5º ano) obteve 

redução de 7,12%, o que indica piora na taxa, reduzindo de 92,3% em 2014 para 78,6% 

dos docentes em 2016. Os Docentes com Curso Superior -  Anos Finais (6º ao 9º ano) em 
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Matos Costa representam 70,8% do total de docentes e apresentou uma queda de 1,9%, 

em relação a 2014 (74,1%). Por fim, a variável Docentes com Curso Superior -  Ensino 

Médio apresentou em 2016, 64,7% de docentes com curso superior e apresentou queda 

de 5,18% em relação ao ano anterior (73,7%). 

Segundo o MEC (2007), os Conselhos Municipais de Educação exercem papel de 

articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos gestores municipais e 

desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. A existência 

do conselho é uma das alternativas para indicar se o município, efetivamente, assume 

formal e politicamente seu papel como articulador no desenvolvimento da educação. 

Indica que o Município possui Conselho Municipal de Educação ativo. 

A variável Analfabetismo é calculada para os residentes com mais de 14 anos de 

idade, é uma variável que se enquadra no indicador Qualidade de Ensino. A taxa de 

analfabetismo permite avaliar a Qualidade do Ensino na área de alfabetização de jovens 

e adultos visando sua erradicação. O Analfabetismo em Matos Costa era de 11,99% 

segundo dados do Censo Demográfico de 2010. 
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2.2 Subdimensão Saúde 

 

O objetivo da Subdimensão Saúde é auxiliar a tomada de decisões nos 

investimentos públicos dos municípios. Além de ser um direito social, a Constituição 

Federal de 1988, também, traz a Saúde como uma competência comum dos entes por 

meio de cooperação técnica e financeira. Consequentemente, a Saúde também deve ser 

uma prioridade nas políticas públicas, ser um indutor de práticas sociais e gerador de 

programas de ações por meio de vínculo de valores e metas. 

O índice da subdimensão Saúde para o Município de Matos Costa em 2016 foi de 

0,647. O Município obteve redução de 8,36% em relação ao índice de 2014 (0,706). Nesse 

caso, o Município está no estágio de desenvolvimento Médio. 

 

Gráfico 4. Subdimensão Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Os fatores que contribuíram para o resultado são especificados na tabela 3, que 

mostra a evolução das variáveis que agregam a subdimensão Saúde e os seguintes 

indicadores: Cobertura da Atenção Básica, Fatores de Risco e Proteção, Morbidade e, por 

fim, Mortalidade. 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Saúde 0,844 0,706 0,647 1,000 -8,36

 Cobertura  da Atenção Básica 1,000 1,000 1,000 1,000 0

População Atendida por Agentes Comunitários de Saúde % 100,00 100,00 100,00 100,00 0

População Atendida por Equipes de Saúde Bucal % 100,00 100,00 100,00 100,00 0

População Atendida por Equipes de Saúde da Família % 100,00 100,00 100,00 100,00 0

 Fatores de Risco e Proteção 0,753 0,545 0,597 1,000 9,54

Cobertura de Vacinas % 68,90 82,37 115,07 100,00 17,93

Nascidos Vivos com Baixo Peso % 4,35 30,00 20,00 3,49 -7,69

Nascidos Vivos com 7 ou mais consultas pré-natal % 46,34 46,67 48,48 100,00 1,23

Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo % 87,50 88,89 72,73 100,00 -8,56

 Morbidade 0,783 0,374 0,311 1,000 -16,84

Incidência de Hipertensão % 6,68 11,76 12,60 4,01 0,75

 Mortalidade 0,841 0,903 0,680 1,000 -24,7

Mortalidade Infantil un 43,48 0,00 0,00 0,18

Mortalidade por Causas Externas un 71,84 36,14 36,64 29,21 1,38

Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório un 143,68 36,14 256,50 88,33 609,74

Mortalidade por Doenças do Aparelho Digestivo un 35,92 36,14 146,57 5,84 305,56

Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório un 0,00 72,28 109,93 20,67 52,09

Mortalidade por Doenças do Sistema Nervoso un 0,00

Mortalidade por Doenças Parasitárias e Infecciosas un 2,18

Mortalidade por Neoplasia Maligna (Câncer) un 0,00 36,14 36,64 35,59 1,38

Tabela 3. Subdimensão Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O indicador Cobertura da Atenção Básica deve ser desenvolvida com o mais alto 

grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas. Segundo o Ministério da Saúde a atenção básica é um conjunto de ações de saúde 

no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. Este Indicador não apresentou alteração no índice 2016 (1) em relação a 2014. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi implantado pelo MS 

em 1991 e faz parte da ESF, também integrante do PNAB e tem por objetivo buscar 

alternativas para melhorar as condições de saúde das comunidades. Os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) são formados por pessoas da própria localidade e atuam 

fazendo parte da saúde prestada nas comunidades. Este agente possui, também, um papel 

importante no acolhimento das famílias, por ser um membro da equipe que faz parte da 

comunidade e, assim, permite a criação de vínculos com mais facilidade e propicia 

contato direto com a equipe. A variável não obteve alteração no percentual de Agentes 

Comunitários de Saúde, e manteve-se no valor de 100% no ano de 2016. 
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De acordo com a variável População Atendida por Equipes de Saúde Bucal, a 

Equipe deve desenvolver ações de prevenção e controle do câncer bucal, implantação e 

aumento da resolutividade do pronto-atendimento, inclusão de procedimentos mais 

complexos, inclusão da reabilitação protética na atenção básica, entre outros. A variável 

População Atendida por Equipes de Saúde Bucal não obteve alteração em 2016 em 

relação a 2014, e manteve-se no nível de 100% de atendimento. 

A variável População Atendida por Equipes de Saúde da Família, as esquipes 

fazem parte do Programa de Saúde da Família (PSF), implantado em 1994, que se 

caracterizam como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, têm por base a 

implantação de equipes multiprofissionais que atuam em Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e são responsáveis por um número predeterminado de famílias localizadas numa 

área delimitada. A variável não apresentou alteração em 2016 e possui 100% da 

população atendida. 

O indicador Fatores de Risco e Proteção refere-se às variáveis que aumentem a 

probabilidade que ocorra algum efeito indesejável ou desejável no desenvolvimento da 

saúde humana. Este Indicador apresentou aumento de 9,54% em 2016 (0,597) em relação 

a 2014 (0,545). 

A variável Cobertura de Vacinas possui grande importância, pois a vacinação é 

uma das medidas mais importantes na prevenção de doenças, de acordo com BRASIL 

(2014), a vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina como ajuda a 

comunidade como um todo. Quanto mais pessoas protegidas menores é a chance que uma 

delas seja infectada, ainda que não vacinada. A Cobertura de Vacinas alcançou o 

percentual de 115,07% de cobertura em 2015, o que representa acréscimo de 17,93% em 

relação a 2014 (82,37%). 

Para a OMS, nascidos vivos com baixo peso são as crianças que apresentam peso 

inferior a 2.500 gramas. São considerados os nascidos de mães residentes, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. Essa medida compreende a primeira 

pesagem do recém-nascido, preferencialmente realizada durante a primeira hora de vida. 

Esta variável demonstra o valor percentual de nascidos vivos que possuíam baixo peso ao 
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nascer. Em 2016 (20%), a variável obteve queda de 7,69% o que indica melhora em 

relação a 2014 (30%). 

A variável Nascidos Vivos com 7 ou mais consultas pré-natal considera o número 

de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal, dividido pelo número 

de nascidos vivos, no mesmo município e período. A escolha da variável deu-se devido a 

importância do pré-natal para o bom desenvolvimento do bebê. Para isto deve haver 

acompanhamento por meio de exames, como anemia, diabetes, HIV, entre outros; tomar 

vacinas e receber as devidas orientações. Nesse caso, o Município de Matos Costa 

apresentou aumento de 1,23% em 2016, o que levou ao valor de 48,48% de nascidos vivos 

com 7 ou mais consultas pré-natal, em relação a 46,67% em 2014. 

Segundo a definição da OMS (2009), o conceito de aleitamento materno exclusivo 

pressupõe que a criança receba apenas o leite da mãe, sem adição de água, chás, sucos e 

outros líquidos ou sólidos, à exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, suplementos 

minerais ou outros medicamentos. Deste modo, o percentual de crianças residentes de 0 

a 3 meses e 29 dias que estão sendo alimentadas exclusivamente com leite materno no 

ano considerado. A variável Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo no 

Município de Matos Costa sofreu queda de 8,56% no ano de 2016, passando de 88,89% 

para 72,73%. 

O indicador Morbidade determina a quantidade de portadores de determinada 

doença em relação a população estudada, em um determinado local e espaço de tempo. 

Neste indicador foi escolhida a variável Incidência de Hipertensão devido ao prejuízo 

gerado por esta doença na saúde pública bem como a necessidade de políticas para 

melhora nas condições de saúde dos munícipes doentes. Este Indicador apresentou 

redução de 16,84% em 2016 (0,311) em relação a 2014 (0,374), portanto, o município 

está no Baixo estágio de desenvolvimento. 

A hipertensão arterial é um fator de risco para ocorrência de outras doenças, como 

infarto, acidente vascular-cerebral, doenças renais, dentre outras, além de aumentar com 

a idade. Em 2016, a variável Incidência de Hipertensão obteve acréscimo de 0,75%, 

chegando ao total de 12,6% de pessoas com hipertensão, ou seja, houve aumento em 

relação a 2014 (11,76%). 
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O objetivo do indicador de Mortalidade não é quantificar de forma absoluta o 

número de óbitos, mas, apresentar a magnitude dos problemas de saúde pública e a 

potencialidade de vida dos habitantes nos municípios. Nesse caso, buscou-se evidenciar 

o desenvolvimento sustentável da saúde através da prevenção e acesso universal a saúde. 

E assim, subsidiar processos de planejamento, gestão de políticas de saúde tendentes a 

reduzir o número de óbitos por causa específica. Este Indicador apresentou redução de 

24,7% no índice de 2016 (0,68). 

A variável Mortalidade Infantil expressa o número de óbitos em menores de um 

ano de idade por mil nascidos vivos, na população residente em determinado município 

no ano considerado, assim, indica o risco de morte de nascidos vivos em seu primeiro ano 

de vida. Também reflete as condições de desenvolvimento socioeconômico e 

infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para 

atenção à saúde materna e de sua população infantil. Nesse caso, a taxa de mortalidade 

no IDMS de 2016 foi de 0. 

A variável Mortalidade por Causas Externas estima o número de mortes 

vinculadas a Causas Externas por cem mil habitantes e dimensiona sua magnitude como 

problema de saúde pública. Também reflete aspectos culturais e de desenvolvimento 

socioeconômico, com a existência de fatores de risco específicos para cada tipo de 

acidente ou violência. Exemplos deste tipo de mortalidade são acidentes, acidentes de 

transporte, violência, entre outros. No índice de 2016, taxa de mortalidade foi de 36,64, 

acréscimo de 1,38% em relação a 2014 (36,14). 

Quanto a variável Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório, por cem 

mil habitantes, que dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. Também 

retrata a incidência dessas doenças na população associadas a fatores de risco como 

tabagismo, hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia (colesterol alto), diabetes, 

sedentarismo e estresse, além de expressar as condições de diagnóstico e assistência 

médica dispensada. Esta mortalidade apresentou aumento de 609,74% em relação ao 

índice anterior, gerando piora na taxa, ao passar de 36,14 para 256,5. 

Já a variável Mortalidade por Doenças do Aparelho Digestivo calcula o número 

de mortes vinculadas a doenças do Aparelho Digestivo por cem mil habitantes e 
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dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. Exemplos destas doenças 

são Doenças de esôfago, estômago e duodeno, apêndice, hérnias, doenças do fígado, entre 

outras. A variável apresentou aumento de 305,56% em relação ao ano anterior, piorando 

a taxa de 36,14 em 2014 para 146,57 em 2016. 

A variável Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório define o número 

de mortes vinculadas a doenças do Aparelho Respiratório por cem mil habitantes e 

dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. Exemplos de Doenças do 

Aparelho Respiratório são infecções agudas das vias aéreas superiores ou inferiores, 

influenza e pneumonia, doenças pulmonares devidas a agentes externos, entre outras. 

Nesta variável houve aumento de 52,09% em relação a taxa anterior, o que representou 

piora de 72,28 em 2014 para 109,93 em 2016. 

A Mortalidade por Doenças do Sistema Nervoso calcula o número de mortes 

vinculadas a doenças do Sistema Nervoso por cem mil habitantes. Exemplos de Doenças 

do Sistema Nervoso são Doenças inflamatórias do sistema nervoso central, Transtornos 

dos nervos das raízes e dos plexos nervosos, paralisia cerebral e outras síndromes 

paralíticas, entre outras. O Município não possui dados informados a instituição fonte da 

variável 

A variável Mortalidade por Doenças Parasitárias e Infecciosas define o número 

de mortes vinculadas a Doenças Parasitárias e Infecciosas por cem mil habitantes. Estão 

incluídas aqui, doenças reconhecidas como transmissíveis ou contagiosas causadas por 

bactérias, parasitas ou vírus, para além de algumas doenças de etiologia não totalmente 

esclarecida, mas para as quais se aponta como possível uma etiologia infecciosa. 

Exemplos de Doenças Parasitárias e Infecciosas são doenças infecciosas intestinais, 

tuberculose, infecções de transmissão predominantemente sexual, entre outras. O 

Município não possui dados informados a instituição fonte da variável. 

A variável Mortalidade por Neoplasia Maligna (Câncer) calcula o número de 

mortes vinculadas a Mortalidade por Neoplasia Maligna (Câncer) por cem mil habitantes 

e dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. Por fim, a variável 

apresentou crescimento de 1,38% na taxa de mortalidade, o que representou piora na taxa 

de 36,14 em 2014, para 36,64 em 2016.  
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2.3 Subdimensão Cultura 

 

As atividades culturais devem ser encaradas como fundamentais no processo de 

desenvolvimento local, pois estão diretamente ligadas à qualidade de vida dos cidadãos. 

Deste modo, a Subdimensão Cultura é um importante indicador para a composição do 

IDMS. O índice de Cultura no Município de Matos Costa foi de 0,248, crescimento de 

27,18% em relação a 2014 (0,195). Esse índice indica que o Município possui Baixo 

estágio de desenvolvimento. 

Gráfico 5. Subdimensão Cultura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

A Subdimensão Cultura é composta dos indicadores Estrutura de Gestão para 

Promoção da Cultura, Infraestrutura Cultural, Iniciativas Culturais da Sociedade e 

Recursos na Cultura. Os valores referentes a cada indicador, bem como as variáveis que 

os compõem estão descritos na tabela 4. 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Cultura 0,210 0,195 0,248 1,000 27,18

 Estrutura de Gestão para Promoção da Cultura 0,000 0,000 0,000 1,000

Adesão ao Sistema Nacional de Cultura un 0,00 0,00 0,00 1,00

Conselho de Política Cultural un 0,00 0,00 0,00 1,00

Fundo Municipal de Cultura Exclusivo un 0,00 0,00 0,00 1,00

Legislação de Proteção ao Patrimônio Cultural Material ou Imaterial un 0,00 0,00 0,00 1,00

Plano Municipal de Cultura un 0,00 0,00 0,00 1,00

 Infraestrutura Cultural 0,280 0,141 0,248 1,000 75,89

Equipamentos Socioculturais un 5,00 3,00 2,00 13,26 -33,33

Meios de Comunicação un 0,00 0,00 2,00 5,81

 Iniciativas Culturais da Sociedade 0,561 0,000 0,073 1,000

Atividades Artesanais un 3,00 0,00 0,00 3,44

Grupos Artísticos un 3,00 0,00 2,00 13,73

 Recursos na Cultura 0,000 0,640 0,671 1,000 4,84

Investimento em Cultura Per Capita R$ 0,00 51,23 43,33 35,76 -15,42

Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida % 0,00 1,01 0,97 2,83 -3,96

Tabela 4. Subdimensão Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O indicador Estrutura de Gestão da Cultura está relacionado às condições ou 

ferramentas estruturais que proporcionem uma gestão em prol da promoção cultural do 

município. Em 2016, este indicador apresentou valor de 0, portanto, o município possui 

Baixo estágio de desenvolvimento. 

A variável Adesão ao Sistema Nacional de Cultura utilizada na composição do 

IDMS tem como objetivo verificar a participação do município no Sistema Nacional de 

Cultura. Este resultado indica que o Município não aderiu ao Sistema Nacional de 

Cultura. 

Os Conselhos de Política Cultural (CPC) são um dos pilares do Sistema Nacional 

de Cultura, em implementação pelo Ministério da Cultura. Constitui-se no principal 

espaço de participação social institucionalizado, de caráter permanente, na estrutura do 

Sistema Municipal de Cultura. As informações indicam que o Município não possui 

Conselho de Política Cultural. 

O Fundo Municipal de Cultura Exclusivo (FMC) também faz parte do Sistema 

Nacional de Cultura e tem como objetivo ser um mecanismo de política pública que 

proporciona a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas ou jurídicas, para a 

realização de projetos culturais. O Município de Matos Costa não possui Fundo 

Municipal de Cultura Exclusivo. 
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A preservação e proteção do patrimônio cultural é um conjunto de ações feitas 

pelo poder público e comunidade que visam impedir a destruição dos bens de valor 

cultural e natural. Uma das principais medidas para a preservação por parte do poder 

público está em instituir uma legislação de proteção ao patrimônio cultural. A legislação 

impõe alternativas, condições, medidas e ações na proteção ao patrimônio cultural. O 

resultado indica que o Município não possui Legislação específica de proteção ao 

Patrimônio Cultural Material ou Imaterial. 

O Plano Municipal de Cultura (PMC) é, também, um instrumento de planejamento 

que irá orientar a implantação das políticas culturais nos municípios. Assim como o 

Conselho e o Fundo, o Plano é uma ferramenta de gestão das políticas públicas de cultura 

e faz parte do SNC. Quando integradas, as três ferramentas, permitem a 

institucionalização do Sistema Municipal de Cultura e garantem a continuidade das 

políticas e ampliação da cidadania cultural. O Município não possui Plano Municipal de 

Cultura. 

O Indicador Infraestrutura Cultural tem por objetivo mensurar o grau de 

Infraestrutura Cultural para a efetivação da cultura nos municípios. O Indicador 

apresentou aumento de 75,89% no índice de 2016, passando de 0,141, em 2014, para 

0,248. 

A infraestrutura cultural tem como referência a existência de Equipamentos 

Socioculturais (ES) ou de espaços culturais. Para o Ministério da Cultura são ES os 

teatros, cinemas, museus, bibliotecas, entre outros e servem para promover e proteger as 

identidades e memórias coletivas. É por meio destes equipamentos que o Plano de Cultura 

incentiva e universaliza o acesso dos brasileiros à arte e à cultura. A variável 

Equipamentos Socioculturais apresentou redução de 33,33% na presença de 

equipamentos socioculturais entre 2014 (3) e 2016 (2). 

A existência de Meios de Comunicação em uma cidade expressa o potencial da 

manifestação criativa, simbólica, comercial e associativa. A existência dos Meios 

apresenta um fator de distinção permitindo reconhecer o cenário na qual atuam os atores 

da gestão municipal. Em 2016, a quantidade de meio de comunicação apresentado pelo 

município era de 2. 
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O indicador Iniciativas Culturais da Sociedade considera manifestações e 

expressões de iniciativa própria da sociedade no contexto regional como fator de 

identidade cultural. Esse indicador salienta a importância da participação da sociedade na 

formação e na preservação das tradições locais. Em 2016, houve crescimento de % no 

indicador, que passou de 0 em 2014 para 0,073. 

As Atividades Artesanais complementam o quadro cultural brasileiro. Segundo o 

IBGE, a atividade do artesão aproxima a arte da atividade laboral, é popular por 

excelência e, em tese, fora dos padrões da indústria cultural. Houve incremento na 

quantidade de atividades artesanais realizadas no Município de %, passando de 0 para 0. 

A variável Grupos Artísticos caracteriza a iniciativa da sociedade na promoção da 

cultura através da existência de grupos artísticos. Esta variável apresentou crescimento 

na quantidade de grupos artísticos presentes no Município, passando de 0 em 2014 para 

2 em 2016. 

O indicador de Recursos na Cultura tem como objetivo caracterizar os 

investimentos e o contínuo apoio governamental no processo de equalizar o acesso e a 

democratização dos produtos culturais na sociedade. Este resultado mostra crescimento 

de 4,84% no indicador, que passou de 0,64 em 2014 para 0,671 em 2016. 

A variável Investimentos em Cultura Per Capita considera o total de despesas 

orçamentárias por função classificadas como Cultura dividido pela população do 

município no ano-base. A variável em questão tem como objetivo expressar a destinação 

de recursos de função cultural disponíveis por habitante do município no ano. Em 2016, 

o Município apresentou diminuição de 15,42% em relação a 2014, passando os 

investimentos em cultura por habitante de R$ 51,23 para R$ 43,33. 

Já a variável que demonstra o total de despesas orçamentárias por função 

classificadas como Cultura sobre a Receita Corrente Líquida (RCL). O município de 

Matos Costa apresentou queda de 3,96% no valor investido, passando de 1,01% em 2014 

para 0,97% em 2016. 
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2.4 Subdimensão Habitação 

 

O desenvolvimento municipal sustentável acentua, dentre as suas características, 

a necessidade do desenvolvimento urbano através de políticas urbanísticas. As políticas 

habitacionais têm como objetivo a modificação do espaço urbano com a finalidade da 

universalização do acesso à moradia de qualidade. Portanto, a Subdimensão Habitação 

caracteriza as potencialidades municipais na busca do desenvolvimento municipal. 

Assim, a subdimensão Habitação apresenta as potencialidades municipais a partir dos 

Indicadores Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais e Qualidade Habitacional. 

O Município de Matos Costa obteve índice Habitacional de 0,761, e não apresentou 

mudanças em relação ao índice de 2014. Nesse caso, o resultado indica o estágio de 

desenvolvimento Médio Alto. 

 

Gráfico 6. Subdimensão Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

A tabela 5 mostra a evolução das variáveis e indicadores da Subdimensão Habitação, 

destaca-se o Indicador Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais, já que o 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Habitação 0,761 0,761 0,761 1,000 0

 Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais 1,000 1,000 1,000 1,000 0

Conselho Municipal de Habitação un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Fundo Municipal de Habitação un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Plano Municipal de Habitação un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

 Qualidade Habitacional 0,521 0,521 0,521 1,000 0

Densidade Excessiva de Moradores por Dormitórios % 12,12 12,12 12,12 0,00 0

Domicílios com banheiro de uso exclusivo % 89,56 89,56 89,56 100,00 0

Domicílios com energia elétrica de companhia distribuidora % 95,55 95,55 95,55 100,00 0

Indicador de Qualidade Habitacional é composto por informações do censo demográfico, 

atualizado a cada 10 anos, dessa forma, impossibilitando a abordagem evolutiva. 

Tabela 5. Subdimensão Habitação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O Indicador Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais é composto pela 

existência de Conselho, Plano e Fundo habitacional. Esse indicador está relacionado com 

as condições ou ferramentas estruturais que proporcionam uma gestão em prol da 

promoção de políticas habitacionais de acesso universal de moradia de qualidade. O 

índice de 2016 não apresentou alteração, permanecendo em 1. 

O Conselho Municipal de Habitação é, então, um instrumento dos municípios na 

deliberação e no controle das políticas habitacionais e na democratização do processo da 

elaboração dos planos habitacionais. Nesse contexto, a variável tem como objetivo 

verificar o nível de atuação do conselho nos municípios. Este resultado indica que o 

Município possui Conselho Municipal de Habitação. 

A variável Fundo Municipal de Habitação foi escolhida pois o Fundo tem como 

finalidade ampliar a possibilidade de intervenção para fins habitacionais ao criar 

condições para a arrecadação de recursos para projetos e políticas para o desenvolvimento 

municipal sustentável. O Município de Matos Costa possui Fundo Municipal de 

Habitação. 

O Plano Municipal de Habitação (PMH) é um instrumento de implementação do 

Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. O PMH tem como objetivos planejar 

as ações do setor habitacional de forma a garantir o acesso à moradia de forma universal 

e de qualidade e proporcionar orientações e diretrizes de planejamento no setor 

habitacional municipal. O índice de 2016 indica que o Município possui Plano Municipal 

de Habitação. 
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O indicador de Qualidade Habitacional expressa as condições de moradia ou 

qualidade habitacional ao considerar a demanda por investimentos públicos (serviços 

públicos) ou privados (reformas e ampliações). Essas questões incluem os domicílios com 

energia elétrica, existência de unidade sanitária exclusiva ao domicílio e a densidade 

excessiva de moradores por dormitório. Este indicador apresentou, em 2016, índice 0,521, 

o que demonstra que o Município possui estágio de desenvolvimento Médio Baixo. 

A variável Densidade Excessiva de Moradores por dormitório nos domicílios 

expressa as informações que dizem respeito ao tamanho da moradia comparado ao 

tamanho da família, ou seja, indica o número de pessoas por dormitório. Nesse caso, a 

densidade excessiva de moradores por dormitórios considera domicílios com três pessoas 

ou mais por dormitório. Em Matos Costa, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 

a variável Densidade Excessiva de Moradores por Dormitórios representa 12,12% de 

domicílios com densidade excessiva de moradores. 

A variável Percentual de Domicílios Permanentes com Banheiro de Uso Exclusivo 

expressa a inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva no domicílio 

recenseado, ou seja, considera a quantidade de domicílios particulares que possuem 

banheiro de uso exclusivo no município. Segundo informações do Censo Demográfico 

de 2010, o Município apresenta 89,56% dos domicílios com banheiro de uso exclusivo. 

Já a variável Domicílios com energia elétrica de companhia distribuidora 

considera a quantidade de domicílios particulares com acesso à Energia Elétrica de 

Companhia Distribuidora no município. Entre os Domicílios de Matos Costa, 95,55% 

possuíam energia elétrica de companhia distribuidora, segundo dados do Censo 

Demográfico. 
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3 Dimensão Econômica 

 

A Dimensão Econômica procura demonstrar os esforços da sociedade local em 

criar uma base econômica que seja capaz de garantir geração de riqueza e equidade social. 

Durante o processo de desenvolvimento sustentável a preocupação com a criação de 

condições, mecanismos e capacidades sociais, que permitam com que o município 

encontre seu lugar no mundo global, deve ser encarada como um desafio cotidiano. 

Somente o acompanhamento permanente de aspectos relevantes da economia local pode 

permitir a necessária tomada de decisões e a correção de rumos em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

O Município de Matos Costa apresenta índice Econômico de 0,409, o que 

representa queda de 18,04% em relação ao índice de 2014 (0,499), ou seja, houve uma 

diminuição no processo de desenvolvimento sustentável. Este Município possui Baixo 

estágio de desenvolvimento. 

Gráfico 7. Dimensão Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 14/16 

(% )

 Economia 0,419 0,499 0,409 1,000 -18,04

 Agregação de Valor Econômico 0,406 0,466 0,438 1,000 -6,01

ICMS Per Capita R$ 761,55              937,93            958,80              1.312,26         2,23

ISS Per Capita R$ 24,92                38,85              34,55                238,09            -11,07

 Dinamismo Econômico 0,552 0,734 0,504 1,000 -31,34

Crescimento do PIB % 9,85 25,19 -11,08 46,98 -28,97

Evolução dos Empregos Formais % 0,83 -1,83 -5,23 28,46 -3,46

Evolução dos Estabelecimentos Empresariais % 3,77 15,22 -7,55 16,83 -19,76

Índice de Gini un 0,46 0,46 0,46 0,00 0

PIB per capita R$ 10.324,79         13.050,86       11.675,85         17.372,13       -10,54

Receita Média dos Microempreendedores Individuais (MEI) R$ 14.040,88         30.432,33       32.810,97         33.146,57       7,82

 Nível de Renda 0,298 0,298 0,284 1,000 -4,7

Domicílios em Situação de Pobreza % 15,13 15,13 15,13 0,00 0

Remuneração Média dos Trabalhadores Formais un 1.146,01           1.353,43         1.421,24           3636,86 5,01

Os indicadores que compõem a Subdimensão Econômica são Agregação de Valor 

Econômico, Dinamismo Econômico e Nível de Renda, estes indicadores foram analisados 

na tabela 6. 

Tabela 6. Dimensão Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O indicador Agregação de Valor Econômico mostra a potencialização das 

atividades econômicas municipais e o retorno da riqueza produzida por meio da 

arrecadação tributária.  As receitas do ICMS e do ISS são proxy da geração de valor 

adicionado dos principais agregados econômicos dos municípios. Esse indicador 

apresentou redução de 6,01% entre 2016 (0,438) e 2014 (0,466), mostrando evolução 

negativa no processo de desenvolvimento. 

A variável ICMS Per Capita apresenta a receita arrecadada referente ao Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) por população do 

município no exercício. No índice de 2016, a variável apresentou aumento de 2,23%, 

passando de R$ 937,93 em 2014 para R$ 958,8. 

A próxima variável calcula o valor arrecadado em Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS). A importância da variável deve-se ao fato que o cenário político 

e econômico evidencia uma situação crítica das finanças municipais em virtude 

principalmente do aumento de suas responsabilidades sobre as demandas da sociedade. 

Esse cenário se agrava com o aumento da dependência das receitas municipais sobre as 

transferências da União e dos Estados. Portanto, tornou-se indispensável que os 
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municípios acentuem a arrecadação própria como uma alternativa de potencializar o 

aumento de receitas. A variável de ISS Per Capita apresentou queda de 11,07% entre 2016 

(R$ 34,55) e 2014 (R$ 38,85). 

O indicador de Dinamismo Econômico apresenta os principais fatores, 

características ou condições que impulsionam a criação de emprego, da renda e do 

consumo no intuito de buscar o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios. 

Esse indicador apresentou redução de 31,34% em 2016 (0,504) em relação a 2014 (0,734). 

A utilização do Produto Interno Bruto (PIB) na composição do IDMS tem por 

objetivo caracterizar a evolução dos agregados econômicos e mensurar a formação de 

riqueza dos municípios. No setor público, o PIB serve de base para a formulação e 

acompanhamento dos planos e programas de desenvolvimento e/ou para a previsão de 

efeitos de políticas econômicas. O Crescimento do PIB apresentou queda de 28,97% no 

ano de 2016, passando de 25,19% em 2014 para -11,08%. 

A evolução dos empregos formais nos municípios tem como objetivo relatar o 

dinamismo da atividade econômica na criação de postos de trabalho no decorrer dos anos. 

Os empregos formais representam apenas os registrados em carteira profissional. Esses 

trabalhadores possuem direitos e benefícios trabalhistas garantidos legalmente. Contudo, 

esse número geralmente não corresponde ao real valor do número de pessoas empregadas 

em um município. Essa diferença corresponde aos trabalhadores informais, ou seja, os 

que não possuem registro em carteira profissional. A Evolução dos Empregos Formais 

em Barra Bonita apresentou redução de 8,21% em 2016 (-4,19%) em relação a 2014 

(4,38%). 

A variável Evolução dos Estabelecimentos Empresariais tem por objetivo medir 

o grau de dinamismo econômico dentro dos municípios pela ótica do aumento da 

atividade empresarial, que acarreta na evolução de outras variáveis do mesmo indicador 

e também no desenvolvimento sustentável do munícipio. A Evolução dos 

Estabelecimentos Empresariais em Matos Costa apresentou queda de 19,76% em 2016 (-

7,55%) em relação a 2014 (15,22%). 

O Índice de Gini é uma medida da concentração de renda no município. O Índice 

de Gini aponta a diferença entre o rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. Em 
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termos numéricos varia de zero a um, em que o valor zero representa a situação de 

igualdade, ou seja, todos possuem a mesma renda. Já o valor máximo representa a máxima 

desigualdade de renda. O Índice de Gini em Matos Costa, segundo dados do Censo 

Demográfico de 2010 era de 0,46. 

O Produto Interno Bruto per capita é a relação do PIB municipal pelo número de 

habitantes, no ano considerado. Se ocorrer o crescimento do PIB per capita, significa que 

cada habitante está tendo acesso a uma renda média superior à que foi comparada. 

Representa também aumento ao acesso médio a bens e serviços. No entanto, essa variável 

omite a concentração de renda. O município pode ter uma renda per capita alta, mas 

concentrada. Logo, é uma variável que se limita à aferição produção econômica do 

município. O PIB per capita do Município era de R$ 11675,85 em 2016, o que representa 

redução de 10,54% em relação ao PIB per capita ao montante anterior (R$ 13050,86). 

Um Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta 

própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor 

individual, é necessário faturar no máximo até R$ 81.000,00 por ano e não possuir 

participação em outra empresa como sócio ou titular. A Renda Média dos MEI considera 

a Receita Total destes pelo seu número total. A Receita Média dos Microempreendedores 

Individuais em Matos Costa era de R$ 32810,97 o que significa crescimento de 7,82% 

em 2016 com relação a 2014 (R$ 30432,33). 

O indicador de Nível de Renda tem como objetivo caracterizar a potencialidade 

do consumo das famílias na promoção do crescimento econômico. Este resultado mostra 

redução de 4,7% no indicador, que passou de 0,298 em 2014 para 0,284 em 2016. 

A base para se determinar um domicílio em situação de pobreza no cálculo da 

variável Domicílios em Situação de Pobreza é obtida pela estimativa do Governo Federal 

que considera uma família em situação de pobreza (para o atendimento do Programa 

Bolsa Família) as famílias cuja renda domiciliar per capita seja igual ou inferior a R$ 

140,00. Em Matos Costa, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, existe 15,13% 

de domicílios em situação de pobreza. 

Nesta variável considera-se a Remuneração Média dos Trabalhadores Formais, 

que é a média de salários nominais do município no ano de referência. A remuneração 
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está relacionada diretamente com poder de compra dos trabalhadores. Em uma economia 

cuja base do dinamismo econômico seja consumo ou renda, tem papel fundamental na 

promoção do crescimento e desenvolvimento econômico. Nesse caso, demonstrar a média 

de remuneração dos trabalhadores nos municípios tem como objetivo caracterizar a 

potencialidade do crescimento através do consumo. A variável Remuneração Média dos 

Trabalhadores Formais apresentou crescimento de 5,01% em 2016 (R$ 1421,24), com 

relação a 2014 (R$ 1353,43). 
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4. Dimensão Ambiental 

 

A promoção do desenvolvimento sustentável em um município deve ser encarada 

como objetivo central, sendo inegável o caráter transversal que a Dimensão Ambiental 

assume no processo de criação de uma nova perspectiva de futuro. Nessa perspectiva, um 

novo ciclo de desenvolvimento deve ser capaz de promover o bem-estar social e 

econômico, potencializando precisamente os valores e recursos naturais endógenos e 

sustentando, nesses, a qualidade de vida e progresso da população.  Em 2016, a Dimensão 

Ambiental não apresentou alteração, mantendo-se em 0,404. Esse resultado indica que o 

Município possui Baixo estágio de desenvolvimento nessa área, vide gráfico 8. 

Gráfico 8. Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

A seguir, destacam-se os principais indicadores presentes no IDMS (tabela 7) e 

sua metodologia de cálculo, que permitem estabelecer um panorama sobre a relação entre 

a sociedade local e seu meio ambiente.  
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Meio Ambiente 0,404 0,404 0,404 1,000 0

 Cobertura de Saneamento Básico 0,211 0,211 0,211 1,000 0

Domicílios Atendidos Direta ou Indiretamente por Coleta de Lixo % 64,35 64,35 64,35 100,00 0

Domicílios Atendidos por Rede Pública de Água % 52,46 52,46 52,46 100,00 0

Domicílios com Acesso à Rede Geral de Esgoto ou Fossa Séptica % 29,17 29,17 29,17 100,00 0

 Gestão Ambiental 0,000 0,000 0,000 1,000

Agenda 21 Local un 0,00 0,00 0,00 1,00

Licenciamento de Impacto Local un 0,00 0,00 0,00 1,00

 Preservação Ambiental 1,000 1,000 1,000 1,000 0

Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias % 37,00 37,00 37,00 22,48 0

Tabela 7. Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O indicador Cobertura de Saneamento Básico está ligado à implantação de 

sistemas e modelos públicos que promovam o abastecimento de água, esgoto sanitário e 

destinação correta de lixo, com o objetivo de prevenção e controle de doenças, promoção 

de hábitos higiênicos e saudáveis, melhorias da limpeza pública básica e, 

consequentemente, da qualidade de vida da população. Cabe salientar que o indicador é 

composto por informações do censo demográfico, atualizado a cada 10 anos, dessa forma, 

impossibilitando a abordagem evolutiva. Nesse caso, o índice foi de 0,211, ou seja, o 

Município possui Baixo estágio de desenvolvimento. 

O acesso à coleta regular de lixo é importante indicativo de salubridade domiciliar 

e uma maior garantia de que os rejeitos domiciliares não sejam despejados em locais 

inadequados, como recursos hídricos e terrenos baldios, contribuindo para a degradação 

do meio ambiente e para a própria insalubridade das áreas. Em 2010, segundo dados do 

Censo Demográfico, o Município de Matos Costa possuía 64,35% de Domicílios 

Atendidos Direta ou Indiretamente por Coleta de Lixo. 

A variável Domicílios Atendidos por Rede Pública de Água considera o 

percentual de domicílios particulares permanentes na área rural e urbana que possuem 

acesso à rede pública de água. O desenvolvimento sustentável como requerido no 

contexto do IDMS indica que a efetivação de políticas públicas adequadas em prol do 

saneamento básico resulta na prevenção e controle de doenças, da promoção de hábitos 

higiênicos e da melhoria da limpeza pública. Nesse cenário, inserimos a necessidade 

primordial do abastecimento de água ou da rede pública de água para o desenvolvimento 
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sustentável dos municípios. Segundo dados do Censo Demográfico, O Município de 

Matos Costa, detém 52,46% dos domicílios atendidos por rede pública de água. 

Para o desenvolvimento sustentável dos municípios é fundamental o acesso à rede 

geral de esgoto ou à fossa séptica, isso porque, além de evitar a contaminação do meio 

ambiente, ajuda na prevenção de doenças. Portanto, a rede de esgoto ou fossa séptica 

melhora a saúde do município através de cuidados sanitários e ambientais. Assim sendo, 

os Domicílios com Acesso à Rede Geral de Esgoto ou Fossa Séptica significavam 29,17% 

do total dos domicílios, segundo o Censo Demográfico. 

O indicador de Gestão Ambiental considera a existência e a efetividade de 

instrumentos institucionais em âmbito municipal voltadas a estratégia mínima para iniciar 

uma cultura de atenção e proteção às questões ambientais. Esses instrumentos de Gestão 

Ambiental são as características básicas de que um município deve dispor para responder 

minimamente às pressões e impactos sofridos pelo meio ambiente. Em 2016, o índice da 

gestão ambiental foi de 0, ou seja, o município possui Baixo estágio de desenvolvimento. 

Esse indicador considera como uma das variáveis a existência de Agenda 21 

Local. A Agenda é um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, com diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. O Município de Matos Costa não possui 

Agenda 21 Local. 

Também compõe a gestão ambiental a variável existência de Legislação do 

Licenciamento de Impacto Local realizado pelo Poder Executivo Municipal. O 

Licenciamento de Impacto Local está atrelado ao desenvolvimento econômico do 

município, por isso a importância da variável dentro da gestão pública. O resultado mostra 

que o Município não realiza Licenciamento de Impacto Local. 

A preservação ambiental determina a preocupação com a destruição ecológica, 

tendo como objetivo a não agressão ao ecossistema através da preservação e manutenção 

da fauna e da flora. Ela é um dos pilares do desenvolvimento sustentável e sua dimensão 

nas questões municipais está inserida na estrutura de gestão e nas políticas públicas de 

preservação e conservação dos recursos naturais. Para tal indicador, foi considerado o 

percentual de Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades 
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Agropecuárias como alternativa de ações municipais para a preservação ambiental nos 

municípios. O indicador Preservação Ambiental não apresentou alteração em 2016 (1) 

em relação a 2014. 

A cobertura florestal permite avaliar a situação da degradação ambiental no 

município a esse respeito e a capacidade de sustentabilidade ecológica, com níveis 

mínimos de deterioração.  As matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação 

permanente ou reserva legal compreendem as áreas utilizadas como reserva mínima ou 

para proteção ambiental ou fins científicos e biológicos. São utilizadas para a extração 

vegetal, cobertas por matas, e as florestas naturais, não plantadas, inclusive as áreas com 

mato ralo, caatinga ou cerrado, que foram utilizadas ou não para o pastoreio de animais. 

As Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias em 

Matos Costa representavam 37% do território das propriedades agropecuárias do 

município com matas preservadas, segundo o Censo Agropecuário de 2006. 
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5. Dimensão Político Institucional 

 

O Poder Público exerce um papel fundamental na dinamização do 

desenvolvimento sustentável local. Na grande maioria dos Municípios abrangidos pelo 

IDMS, as iniciativas públicas constituem-se no principal catalisador dos processos de 

transformação da realidade local. Esta dimensão aborda diretrizes e instrumentos capazes 

de determinar a ação ativa da gestão pública municipal para o desenvolvimento local. 

Nesse caso destacamos as subdimensões: Finanças Públicas, Gestão Pública e 

Participação Social. 

O conceito de sustentabilidade pressupõe a criação de ambientes locais favoráveis 

à participação organizada da sociedade na definição de rumos e na construção conjunta 

do desenvolvimento municipal. Portanto, também consideramos, nessa dimensão, a 

subdimensão Participação Social, a qual permite estimular o nível e a importância dessa 

participação em cada Município. 

Em 2016, o índice Político Institucional de Matos Costa foi de 0,621. Esse valor 

corresponde a um aumento de 3,16% com relação ao IDMS de 2014 (0,602), ou seja, o 

Município apresentou acréscimo em seu processo de desenvolvimento sustentável. O 

gráfico 9 mostra a evolução das subdimensões que compõem a Dimensão desse índice. 
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Gráfico 9. Dimensão Político Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Para especificar as características desse assunto, delimitamos a seguir as 

principais condições acerca dos indicadores de Finanças Públicas, Gestão Pública e 

Participação Social.  
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5.1 Subdimensão Finanças Públicas 

 

A subdimensão Finanças Públicas tem como objetivo caracterizar o desempenho 

das atividades governamentais na arrecadação e na alocação eficiente dos recursos em 

prol do benefício e atendimento das demandas da sociedade. Inserida na dimensão 

Político Institucional, juntamente com as subdimensões de Gestão Pública e Participação 

Social, é composta por três indicadores: Saúde Financeira, Estímulo de Investimento e 

Capacidade de Receita. Em 2016, o índice Finanças Públicas foi de 0,742 no Município 

de Matos Costa, acréscimo de 17,97% em relação a 2014 (0,629). Esse resultado mostra 

que o Município está no estágio de desenvolvimento Médio. O gráfico 10 apresenta a 

evolução da subdimensão Finanças Públicas entre 2012 e 2016. 

Gráfico 10. Subdimensão Finanças Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

 

Os indicadores que compõem o índice de Finanças são analisados na tabela 9. 

Nela, identifica-se o comportamento das variáveis e indicadores entre os períodos de 2014 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Finanças Públicas 0,612 0,629 0,742 1,000 17,97

 Capacidade de Receita 0,475 0,520 0,497 1,000 -4,42

Receita Corrente Líquida Per Capita R$ 3.118,71  4.338,45 4.470,23  4.842,58    3,04

Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida % 2,56        1,98       1,55        21,83 -21,72

 Estímulo ao Investimento 0,900 0,523 0,733 1,000 40,15

Investimento Público per capita R$ 780,30 491,91 520,91 638,00 5,9

Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida % 25,02 11,34 11,65 17,95 0,28

 Saúde Financeira 0,460 0,843 0,997 1,000 18,27

Endividamento Público Municipal % 9,98 7,69 0,00 0,00 -7,14

Receita Comprometida com Folha de Pessoal % 54,84 53,35 48,70 48,60 -3,03

Suficiência de Caixa  un 0,00 1,00 1,00 1,00 0

e 2016, sendo que grandes desafios são pertinentes ao aumento da capacidade de 

arrecadação e à saúde financeira do Município. 

Tabela 8. Subdimensão Finanças Públicas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu aos Municípios no art. 156 

condições autônomas para a cobrança de imposto. Contudo, a base tributária especificada 

na CF/88 dos governos locais não proporcionou um crescimento absoluto das receitas 

próprias em relação aos outros entes da Federação, resultando na sua dependência 

financeira. O indicador Capacidade de Receita indica o comprometimento dos municípios 

na eficiência de gestão tributária e na capacidade de dispêndio das políticas públicas no 

atendimento das demandas sociais. Este índice apresentou redução de 4,42% em 2016 

(0,497) em relação a 2014 (0,52). 

As receitas públicas são uma necessidade dos entes federados na formulação das 

políticas públicas. Portanto, a variável em questão tem como objetivo evidenciar a 

capacidade da formulação das políticas públicas por habitante. Para determinar esta 

capacidade utiliza-se receitas correntes líquidas em virtude de sua destinação legal de 

recursos às principais demandas sociais. Em Matos Costa a Receita Corrente Líquida Per 

Capita era de R$ 4470,23 no exercício de 2015, acréscimo de 3,04% em relação a 2014 

(R$ 4338,45). 

A variável Receita Própria Sobre Receita Corrente Líquida identifica a limitação 

da base tributária própria dos municípios e sua dependência em relação as transferências 

intergovernamentais. As consequências dessa dependência são o baixo nível de 

investimento das gestões municipais e o aumento da vulnerabilidade econômica e 
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financeira. No índice de 2016, Matos Costa aumentou a dependência sobre repasses em 

21,72%, já que apresentou diminuição da participação das receitas próprias em relação a 

RCL, passando de 1,98% para 1,55%. 

Os estímulos aos investimentos por parte dos municípios são necessários para a 

propulsão do dinamismo econômico por meio da formação de capital fixo. O indicador 

Estímulo ao Investimento mostra o quanto os municípios são capazes de dinamizar o 

aumento de emprego, renda e expansão da atividade econômica através dos 

investimentos. O resultado indica crescimento de 40,15% no indicador, que passou de 

0,523 em 2014 para 0,733 em 2016. 

Com relação a esse indicador, destaca-se a variável Investimento Público Per 

Capita, que considera o total de despesas classificadas como Investimento dividido pela 

população do município no ano-base. Essa informação tem como objetivo evidenciar a 

capacidade de investimento municipal por habitante. Nesse caso, houve um acréscimo de 

5,9%, passando de R$ 491,91 para R$ 520,91 entre 2014 e 2016. 

A variável Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida tem como 

objetivo identificar o percentual de investimento dos municípios sobre a principal base 

de arrecadação municipal. Sendo uma das formas de políticas públicas, o investimento 

busca oportunizar o crescimento da renda, emprego e expansão da atividade econômica.  

O dispêndio em capital sobre a RCL em 2016 foi de 11,65%, aumento de 0,28% em 

relação a 2014 (11,34%). 

O objetivo do indicador Saúde Financeira é determinar o comprometimento dos 

municípios no cumprimento das limitações legais determinadas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Este Indicador apresentou aumento de 18,27% em 2016 

(0,997) em relação a 2014 (0,843). 

O Endividamento Público Municipal considera a Dívida Consolidada Líquida, 

que representa o montante da Dívida Consolidada deduzido do saldo relativo dos haveres 

financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres), em relação a receita corrente 

líquida. Assim, esta variável tem o intuito de dar maior transparência e gestão fiscal nos 

municípios e é um dos pilares da LRF, Lei nº 101/00. Em Matos Costa houve decréscimo 

do Endividamento Público Municipal em 7,14% entre 2016 (0%) e 2014 (7,69%). 
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A variável Receita Comprometida com Folha de Pessoal considera a relação entre 

despesas com pessoal e a RCL e tem por objetivo caracterizar o contexto e a 

responsabilidade da gestão pública dos municípios em relação às finanças públicas. A 

LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal. Dentre as preposições caracterizadas nessa lei, destaca-se o limite de gastos totais 

com pessoal em 54% para o executivo municipal. Esta variável apresentou queda de 

3,03%, passando de 53,35% em 2014 para 48,7% em 2016. 

A situação financeira dos Municípios pode ser avaliada no curto prazo através de 

sua suficiência financeira. A suficiência representa a diferença entre os ativos financeiros 

disponíveis em caixa e as obrigações financeiras assumidas (restos a pagar). Quando 

positivo, expressa um excesso de disponibilidades sobre as obrigações (capacidade de 

cumprimento das obrigações assumidas no curto prazo), quando negativo, reflete uma 

insuficiência financeira para cobrir os restos a pagar e outras obrigações. O resultado 

mostra que o Município de Matos Costa possui suficiência de caixa segundo o índice de 

2016. 

 

  

http://www.fecam.org.br/
mailto:fecam@fecam.org.br


 

41 
Federação Catarinense de Municípios – FECAM 

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 1310, Canto – 

Florianópolis/SC. CEP 88070-800 – 48 3221-8800 – www.fecam.org.br – fecam@fecam.org.br 

0,521

1,000

0,613

0,667

0,000

0,325

0,653

1,000
0,971

0,667

0,333
0,292

0,741

1,000

0,862

1,000

0,250

0,595

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

Gestão Pública  Articulação com o

exterior

 Capacidade de

Planejamento

 Gestão Financeira  Governo Eletrônico  Qualidade do

Quadro Funcional

2012 2014 2016 Meta

5.2 Subdimensão Gestão Pública 

 

A Subdimensão Gestão Pública é uma característica do IDMS na indicação da 

eficácia, qualidade e capacidade de articulação dos municípios na promoção do 

desenvolvimento econômico através da administração pública. O índice de Gestão 

Pública apresentou um acréscimo de 13,48%, subindo de 0,653 para 0,741. Este 

Município está no estágio de desenvolvimento Médio. O gráfico 11 apresenta os 

indicadores dessa subdimensão. 

Gráfico 11. Subdimensão Gestão Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Os indicadores que compõem o índice de Gestão Pública são Articulação com o 

Exterior, Capacidade de Planejamento, Gestão Financeira, Governo Eletrônico e 

Qualidade do Quadro Funcional. Estes indicadores foram analisados na tabela 9. 
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Gestão Pública 0,521 0,653 0,741 1,000 13,48

 Articulação com o exterior 1,000 1,000 1,000 1,000 0

Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

 Capacidade de Planejamento 0,613 0,971 0,862 1,000 -11,23

Planos de Desenvolvimento Setoriais un 2,00 4,00 3,00 3,48 -25

 Gestão Financeira 0,667 0,667 1,000 1,000 49,93

Cadastro Imobiliário Informatizado un 1,00 1,00 1,00 1,00 0

Cadastro de ISS Informatizado un 0,50 0,50 1,00 1,00 100

Planta Genérica de Valores Informatizada un 0,50 0,50 1,00 1,00 100

 Governo Eletrônico 0,000 0,333 0,250 1,000 -24,92

Serviços Disponibilizados no Portal do Município un 0,00 4,00 3,00 12,00 -25

 Qualidade do Quadro Funcional 0,325 0,292 0,595 1,000 103,77

Servidores com Curso Superior % 15,09 15,03 33,33 56,00 15,91

Tabela 9. Subdimensão Gestão Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O indicador Articulação com o exterior é de suma relevância pois expressa um 

dos componentes principais da noção de desenvolvimento local, ao qual indica que as 

ações não podem ser feitas de forma autônoma, logo, é necessário ter articulação com o 

exterior do município por meio da formação de consórcios de municípios ou à 

constituição de programas micro ou mesorregionais. Esse indicador leva em conta o 

número de programas, convênios e projetos firmados com entidades externas ao 

município. Este resultado indica que não houve alteração no indicador, que se manteve 

em 1 no ano de 2016. 

Os consórcios públicos são uma das formas mais conhecidas de cooperação entre 

os entes federados, especialmente entre os municípios. Portanto, a variável Participação 

em Consórcios Intermunicipais considera a associação dos municípios em prol do 

atendimento das demandas sociais com a minimização dos recursos, ou seja, objetiva 

captar o seu nível de articulação com o exterior. Este resultado mostra que o Município 

de Matos Costa participa de pelo menos um Consórcio Público Intermunicipal. 

O indicador Capacidade de Planejamento tem como objetivo delimitar o nível de 

planejamento municipal por meio dos planos de desenvolvimento setoriais. O Indicador 

Capacidade de Planejamento obteve redução em 2016 (0,862), valor 11,23% menor que 

em 2014 (0,971). 
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Os planos de desenvolvimento permitem avaliar se o município atua com base em 

direcionamento estratégico, elaborado a partir de informações e decisões sobre a realidade 

e a situação das diversas áreas de atuação da administração municipal. Esses planos são 

distribuídos ou realizados por áreas específicas. Nesse contexto, o Município de Matos 

Costa apresentava, em 2016, 3 Planos de Desenvolvimento Setoriais, número 25% menor 

que em 2014 (4). 

A Gestão Financeira preocupa-se com o uso dos recursos financeiros para o 

desenvolvimento das atividades inerentes à administração pública municipal, por isso 

houve a escolha desse indicador. Este índice obteve aumento de 49,93% e passou de 0,667 

em 2014 para 1 em 2016. 

O Cadastro Imobiliário de um município é o conjunto de arquivos nos quais são 

registradas todas as propriedades – terrenos e construções, ou seja, corresponde a 

agregação das informações contendo o registro de dados da base imobiliária do 

município. Esse cadastro é estabelecido para fins tributários, ao invés de conter todas as 

parcelas de uma determinada área, contém apenas aquelas de interesse fiscal e não 

considera como parcelas cadastráveis logradouros e outras áreas públicas. As 

informações indicam que o Município possui Cadastro Imobiliário Informatizado. 

A próxima variável expressa a existência do Cadastro de ISS Informatizado no 

Município. O cadastro informatizado deve-se a facilidade que a informatização leva para 

a administração pública, tornando-se assim mais eficaz no aumento da arrecadação 

tributária e redução de custos. O resultado mostra que o Município possui cadastro de ISS 

Informatizado. 

Já a variável Planta Genérica de Valores Informatizada considera a existência no 

município de uma planta genérica, esta é um instrumento legal em que ficam 

determinados os valores unitários do metro quadrado de terreno e de construção do 

município. A planta genérica é formulada por meio de cálculos que possibilitam a 

obtenção dos valores venais dos imóveis urbanos de um município, a partir da avaliação 

individual de cada propriedade, para cobrança de impostos. Assim, a planta é um 

instrumento essencial para que o poder público possa cobrar dos contribuintes o valor 

justo sobre a propriedade, devido ao ajuste do valor venal dos imóveis ao valor real de 
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mercado. Os dados mostram que o Município possui Planta Genérica de Valores 

Informatizada. 

A variável Governo Eletrônico reflete o avanço da informática por meio do 

desenvolvimento e difusão de informações, além disso, com o aumento das atribuições 

aos governos estaduais e municipais ocorre o aumento das obrigações em prol eficiência 

e transparência das ações dos agentes políticos. A universalização da informática é uma 

prática que os governos têm adotado na busca de transparência e maior interação com 

todos os setores da sociedade, por este motivo houve a escolha desse indicador. O 

Indicador apresentou redução de 24,92% em 2016 (0,25) em relação a 2014 (0,333). 

A variável Serviços Disponibilizados no Portal do Município considera a 

existência de alguns serviços mínimos disponibilizados no Portal do Município. O 

investimento do Poder Público Municipal em informatização busca maior dinamismo, 

eficiência e transparência na prestação de serviços ao cidadão. O Município de Matos 

Costa apresentava, em 2016, 3 Serviços Disponibilizados no Portal do Município, número 

25% menor que em 2014 (4). 

O Indicador Qualidade do Quadro Funcional tem por objetivo caracterizar a 

adoção de uma política permanente de desenvolvimento de capital humano em prol de 

ofertar serviços mais eficazes e de qualidade para a sociedade. O Indicador apresentou 

aumento de 103,77% no índice de 2016 (0,595) em relação a 2014 (0,292). 

A variável Servidores com Curso Superior considera o percentual de servidores 

públicos municipais da administração direta com Ensino Superior concluído no ano de 

referência, aborda os aspectos da qualificação e sua relevância para aumentar o 

compromisso com a profissionalização do serviço público municipal. O Município de 

Matos Costa apresentava, em 2016, 33,33% de Servidores com Curso Superior, número 

15,91% maior que em 2014 (15,03%). 
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5.3 Subdimensão Participação Social 

 

A participação social é um dever e um direito dos cidadãos no sistema 

democrático. É com a participação social que se consolida a democracia e o 

desenvolvimento sustentável. A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da 

sociedade na gestão de políticas e programas promovidos pelos entes da Federação. Essa 

participação pode ocorrer por meio de diversas maneiras, por isso a inclusão dessa 

Subdimensão. 

O Município de Matos Costa obteve queda em seu processo de desenvolvimento 

sustentável com relação a participação social de 34,5%, passando de 0,516 para 0,338, 

entre 2014 e 2016. Este Município possui Baixo estágio de desenvolvimento. O gráfico 

12 apresenta os indicadores da subdimensão Participação Social. 

Gráfico 12. Subdimensão Participação Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

Os indicadores que compõem o índice de Participação Social são Participação 

Eleitoral e Representatividade de Gêneros, estes indicadores foram analisados na tabela 

10.  
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Descrição Un 2012 2014 2016 Meta
Evolução 

14/16 (% )

 Participação Social 0,107 0,516 0,338 1,000 -34,5

 Participação Eleitoral 0,085 0,449 0,063 1,000 -85,97

Participação nos Pleitos Eleitorais % 74,96 88,52 73,26 100,00 -8,09

 Representatividade de Gêneros 0,129 0,583 0,612 1,000 4,97

Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores % 15,15 33,33 34,48 50,00 0,86

Tabela 10. Subdimensão Participação Social 

 

 

 

 

Fonte: SIDEMS - Elaboração: Rede SIDEMS 

O desenvolvimento sustentável requer a participação democrática da sociedade 

nas decisões políticas. O indicador Participação Eleitoral é o exercício mais básico de 

cidadania, pois é uma das formas de manifestação e participação da sociedade no sistema 

democrático. Portanto, a Participação Eleitoral apresenta o nível de comprometimento 

dos habitantes com o futuro da sua cidade com relação as decisões políticas. O Indicador 

apresentou redução de 85,97% no índice de 2016 (0,063) em relação a 2014 (0,449). 

A Participação nos Pleitos Eleitorais é um instrumento para a construção e 

consolidação da cidadania. Souza (1991) afirma que essa participação é o requisito de 

realização do próprio ser humano para seu desenvolvimento social tendo como objetivo 

as definições e decisões da vida social. Nas eleições os cidadãos têm o direito de escolher 

os seus representantes que serão os responsáveis diretos na tomada de decisões sobre o 

futuro da sociedade. Portanto, é na eleição que se consegue influenciar as futuras decisões 

políticas. As informações mostram que houve queda de 8,09% na Participação nos Pleitos 

Eleitorais em 2016 (73,26%) em relação a 2014 (88,52%). 

A Representatividade de Gêneros é um aspecto importante dentro da Participação 

Social, embora o Brasil seja um país quase paritário em seus gêneros o mesmo não se 

reflete na classe política nacional. Este Indicador apresentou aumento de 4,97% em 2016 

(0,612) em relação a 2014 (0,583). 

A variável Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores 

considera a equidade de gêneros entre os candidatos a vereadores nos municípios. Essa 

variável é embasada na Lei das Eleições nº 9.504, de 1997, a qual estabelece a 

obrigatoriedade da participação de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas 

de cada sexo em seu Artigo 10º, §3º. Os dados mostram que houve crescimento de 0,86% 
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na Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores em 2016, passando de 

33,33% para 34,48% em relação a 2014. 
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Anexo – Lista de Variáveis e anos de referência 

 

VARIÁVEL  FONTE  

REFERÊNCIA 

IDMS - 

2012 

IDMS - 

2014 

IDMS - 

2016 

Abandono Escolar para Anos iniciais (1º ao 5º ano)  INEP - MEC 2012 2014 2015 

Abandono Escolar para os Anos Finais (6º ao 9º ano)  INEP - MEC 2012 2014 2015 

Abandono Escolar no Ensino Médio  INEP - MEC 2012 2014 2015 

Atendimento Escolar - 4 a 5 anos  
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Atendimento Escolar - 6 a 14 anos  
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Atendimento Escolar - 15 a 17 anos  
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Distorção Idade-série - Ensino Médio INEP - MEC 2012 2014 2015 

Distorção Idade-série - Ensino Fundamental INEP - MEC 2012 2014 2015 

IDEB da Rede Pública - Anos iniciais (1º ao 5º ano)  INEP - MEC 2011 2013 2015 

IDEB da Rede Pública - Anos Finais (6º ao 9º ano)  INEP - MEC 2011 2013 2015 

Média de Alunos por Turmas - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) INEP - MEC 2012 2014 2015 

Média de Alunos por Turmas - Anos Finais (6º ao 9º ano) INEP - MEC 2012 2014 2015 

Média de Alunos por Turmas - Ensino Médio  INEP - MEC 2012 2014 2015 

Unidades Escolares com Estruturas Mínimas Adequadas  Censo Escolar - MEC 2012 2014 2015 

Docentes com Curso Superior - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) INEP - MEC 2012 2014 2015 

Docentes com Curso Superior -Anos Finais (6º ao 9º ano) INEP - MEC 2012 2014 2015 

Docentes com Curso Superior - Ensino Médio INEP - MEC 2012 2014 2015 

Conselho Municipal de Educação Munic - IBGE 2009 2011 2015 

Índice de Analfabetismo  
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

População Atendida por Agentes Comunitários da Saúde MS 2012 2014 2015 

População Atendida por Equipes de Saúde Bucal MS 2012 2014 2015 

População Atendida por Estratégia de Saúde da Família MS 2012 2014 2015 

Taxa de Cobertura de Vacinas MS 2012 2014 2015 

Percentual de Nascidos Vivos com Baixo Peso  MS 2012 2014 2015 

Taxa de Nascidos Vivos com 7 ou mais consultas pré-natal  MS 2012 2013 2014 

Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo  MS 2012 2014 2015 

Taxa de incidência de Hipertensão  MS 2012 2014 2015 

Taxa de Mortalidade Infantil  MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Causas Externas  MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Doenças do Sistema Circulatório  MS 2012 2013 2014 
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Taxa de Mortalidade por Doenças do Sistema digestivo MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Doenças do Sistema Respiratório MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Doenças do Sistema Nervoso  MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias MS 2012 2013 2014 

Taxa de Mortalidade por Neoplasias Malignas (câncer) MS 2012 2013 2014 

Adesão ao Sistema Nacional de Cultura Munic - IBGE 2006 - 2016 

Conselho de Política Cultural Munic - IBGE 2006 2012 2014 

Fundo Municipal de Cultura Exclusivo   Munic - IBGE 2006 - 2014 

Legislação de Proteção ao Patrimônio Cultural Material ou Imaterial Munic - IBGE 2006 2012 2014 

Plano Municipal de Cultura  Munic - IBGE 2006 - 2014 

Existência de Atividade Artesanal Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Existência de Grupos Artísticos Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Existência de Equipamentos Socioculturais Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Existência de Meios de Comunicação Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Investimento em Cultura Per Capita Finbra - STN 2012 2014 2015 

Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida  Finbra - STN 2012 2014 2015 

Conselho Municipal de Habitação SNHIS - Min. Cidades 2012 2014 2016 

Fundo Municipal de Habitação SNHIS - Min. Cidades 2012 2014 2016 

Plano Municipal de Habitação SNHIS - Min. Cidades 2012 2014 2016 

Densidade Excessiva de Moradores por Dormitório nos Domicílios 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Domicílios com banheiro de uso exclusivo  
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Domicílios com energia elétrica de companhia distribuidora 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

ICMS Per Capita Finbra - STN 2012 2014 2015 

ISS Per Capita Finbra - STN 2012 2014 2015 

Crescimento do PIB IBGE 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Evolução dos Empregos Formais Rais - TEM 2011-2012 2013-2014 2014-2015 

Evolução dos Estabelecimentos Empresariais Rais - TEM 2011-2012 2013-2014 2014-2015 

Índice de Gini 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

PIB per capita IBGE 2011 2012 2013 

Receita Média do Microempresário Individual (MEI)  CIGA - Receita Federal  2012 2014 2015 

Domicílios em Situação de Pobreza 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Remuneração Média dos Trabalhadores Formais Rais - TEM 2012 2014 2015 

Domicílios Atendidos Direta ou Indiretamente por Coleta de Lixo 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 
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Domicílios Atendidos por Rede Pública de Água 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Domicílios com Acesso à Rede Geral de Esgoto ou Fossa Séptica 
Censo Demográfico - 

IBGE 
2010 2010 2010 

Agenda 21 Local Munic - IBGE 2012 2013 2015 

Licenciamento de Impacto Local Munic - IBGE 2009 2013 2015 

Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Rurais 
Censo Agropecuário - 

IBGE 
2006 2006 2006 

Receita Corrente Líquida Per Capita Finbra - STN 2012 2014 2015 

Receita própria sobre a Receita Corrente Líquida Finbra - STN 2012 2014 2015 

Investimento público per capita Finbra - STN 2012 2014 2015 

Investimento público sobre a Receita Corrente Líquida Finbra - STN 2012 2014 2015 

Endividamento Público Municipal Finbra - STN 2012 2014 2015 

Receita comprometida com Folha de Pessoal. Finbra - STN 2012 2014 2015 

Suficiência de Caixa Finbra - STN 2012 2014 2015 

Participação em Consórcios Intermunicipais  Munic - IBGE 2009 2011 2015 

Planos de Desenvolvimento Setoriais Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Cadastro Imobiliário Informatizado Munic - IBGE 2012 - 2015 

Cadastro de ISS Informatizado Munic - IBGE 2012 - 2015 

Planta Genérica de Valores Informatizada Munic - IBGE 2012 - 2015 

Serviços Disponibilizados no Portal do Município  Munic - IBGE 2009 2012 2014 

Servidores com Curso Superior Munic - IBGE 2008 2011 2014 

Participação nos Pleitos Eleitorais TSE 2010 2012 2014 

Paridade de gêneros dos candidatos a vereadores TSE 2008 2012 2016 
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