
Prefeitura Municipal de Santos

Objetivos do Milênio

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES - COMITÊ ODMSANTOS



META:
1- Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população com renda inferior a 01
dólar por dia.
2- Reduzir até 2015, a proporção da população que sofre de fome

INDICADORES 1991 2000 2010 2012 META 2015

1- Proporção de pessoas com renda familiar per capita 
inferior a meio salário mínimo

5,16% 5,84% 2,58%

2- Participação dos 20% mais pobres da população na 
renda total do município

3,66% 2,90%

3- Intensidade da pobreza – aumento percentual sobre 
o rendimento médio das pessoas vivendo abaixo da 
linha de pobreza, necessário para transpor essa 
situação.

38,38% 52,89%

4- porcentual de indigência 1,46 2,92

1- Fonte IBGE- Censo 1191,2000 e 2010
2- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000
3- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000
4- Fonte: IBGE 2000



META:
1- Garantir que até 2015, as crianças de ambos os sexos  e independente de cor, raça e
sexo, terminem um ciclo completo de ensino (ensino fundamental).

INDICADORES 1991 2000 2006 2009 2010 2011 2012 META 2015

4- Taxa de alfabetização de jovens e 
adolescentes entre 15 e 24 anos

97,79% 99,21% 100,00%

5- Proporção de crianças na faixa etária 
de 7 a 14 anos frequentando o Ensino 
fundamental

85,71% 98,23% 99,92% 100,00%

a) alunos de inclusão em classes 
regulares

502 764 332 837

6- Taxa de conclusão do Ensino 
Fundamental entre crianças de 15 a 17 
anos

46,86% 73,62% 100,00%

a-Índice de evasão escolar  de 1ª a 4ª 
série

1,52% 1,02 0

b) Índice de Evasão Escolar -Ensino 
Fundamental

1,73 1,32 1,58 2,7

c) alunos no Fundamental com idade 
acima da Recomendada

3014 3181 3052 2109



4- Fonte: IBGE e Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000
5- Fonte: Censo Escolar, INEP 2006
a) Fonte : IBGE
6- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000
a- Fonte: Censo Escolar, INEP 2006
b- Fonte: IBGE 

META:
1- Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e médio, até 2015,
e em todos os níveis de ensino.

INDICADORES 1991 2000 2006 2012 META 2015

7- Razão entre mulheres e homens no ensino 
Fundamental

0,96 0,83

 Razão entre mulheres e homens no ensino médio 1,12 1,04

 Razão entre mulheres e homens no ensino superior 1,17 1,27

8- Razão entre mulheres e homens alfabetizados na 
faixa etária de 15 a 24 anos

1,04 1,01



9- Proporção de mulheres assalariadas no emprego 
formal não agrícola

31,00% 34 39

10- Razão entre mulheres e homens no rendimento 
médio

0,66 0,7

11- Proporção de mulheres exercendo mandatos na 
Câmara de Vereadores

7,68 19,05 17,65 0

7- Fonte: Edudata, INEP  acessado em janeiro 2009
8- Fonte: Censo 1991 e 2000, IBGE
9- Fonte: MTE- RAIS, 2007
10- Fonte: MTE- RAIS, 2007
11- Fonte: Câmara Municipal de Santos

META:
1- Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças menores de 05 anos
de idade.

INDICADORES 1990 2000 2006 2010 2012 META 2015

12- Taxa de mortalidade de crianças menores de
5 anos (por 1.000 nascidos vivos)

35,1 17,28 17,12 5,76

13-  Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 
nascidos vivos) menores de 1 ano

30 13,9 15,3 14,1 13,3 4,6

14- a)Proporção de crianças de 1 ano vacinadas 
contra o sarampo

100 105 95,17 100

b)Proporção de crianças de 1 ano vacinadas 95 85 96,89 100



contra a poliomielite

c)Proporção de crianças vacinadas com 
tetravalente

98 97 101,53 100

12- Fonte: DATASUS /MS, estimativas populacionais IBGE; SIM/SMS (acessado em  2008)
13- Fonte: DATASUS/MS – SIM/SMS (acessado em 2008)
14- Fonte: Sistema de Informações ao Programa Nacional de Imunização

META:
1- Reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna.
2- Deter o crescimento da mortalidade por câncer de mama e de colo de útero

INDICADORES 1990 2000 2006 2009 2010 2012 META 2015

15-  Taxa de mortalidade materna(a cada 
1000 nascidos vivos)

57,38 81,52 58,37 62,89 19,19

16-  Proporção de partos assistidos por 
profissionais de saúde qualificados

99,87 99,97 99,91 100

A-Proporção de Partos Normais 71,73 63,46 54,2 55,2 92,94

b- Proporção de Partos cesáreas 28,27 36,54 45,8 44,8 7,06

17-  Proporção de crianças nascidas sem 1,84 1,28 1,2



consultas pré-natais

18- Proporção de crianças nascidas de 
mães adolescentes

17,01 12,82 11 4,25

Taxa de mortalidade por câncer de mama 32,53 51,47 32,5

Taxa de mortalidade por câncer de colo de 
útero

8,13 11,73 5

c-Internações de mulheres por aborto 6,7 6,22 6,29
15- Fonte:Ministerio da Saúde – SINASC -(acessado em 2008)
16- Fonte: DATASUS/MS – SMS 
Ae B – Fonte: Ministério da Saúde/SAS e município: Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
17- Fonte:Ministério da Saúde – SINASC 2008
18- Fonte: DATASUS, acessado em 2009
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – acessado em 2007
a - Sistema de Informações sobre Mortalidade -SIM, MS
b- Sistema de Informações sobre Mortalidade -SIM, MS
c- Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH

META:
1- Deter até  2015 a propagação do HIV/Aids e inverter a tendência atual.
2- reduzir até 2015 a incidência de dengue e  outras doenças e inverter a tendência
atual.

INDICADORES 1990 1996 2000 2006 2009 2010 2012 META 
2015

19-  Taxa de incidência de HIV/Aids 
por ano de diagnóstico (por 100.000 
habitantes)

100,86 45,14 36,88 0



20-Proporção de casos de HIV/Aids 
entre mulheres

28,37 32,94 37,5 39,48 0

21- Taxa de incidência e mortalidade de
doenças transmitidas por mosquitos

0

22- Taxa de incidência por tuberculose 123,61 128,05 94,55 74,88 0

a- taxa de mortalidade por tuberculose 4,78 4,78 1,91 0

23- Proporção de casos de tuberculose 
detectados e curados no âmbito de 
tratamento de curta duração sob 
vigilância direta

62 71 74,11

24- Taxa de detecção de hanseníase por
10 mil habitantes

0,5 0,26

19- Fichas de investigação e notificação de AIDS- SEVIEP/SMS
20- Fonte: Ministério da Saúde- DST/AIDS- Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
21- Fonte: Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Sist. Nacional de Agravos de Notificação -SINAN
22- Fonte: Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Sist. Nacional de Agravos de Notificação -SINAN
23- Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM 
24-Fonte:  Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Sist. Nacional de Agravos de Notificação -SINAN

META:
1- Reduzir pela metade, até  2015, a proporção da população sem acesso 
permanente e sustentável a água potável segura



INDICADORES 1991 2000 2007 2012 META 
2015

25- Proporção de moradores com acesso à rede geral de 
abastecimento de água canalizada em pelo menos um cômodo

100,00% 100,00% 100,00% 100

26- Proporção de moradores com acesso à rede geral de esgoto ou a 
fossas sépticas

89,00% 94,00% 98,00% 100

27- Proporção de Moradores com direito seguro à propriedade 54,92% 61,18% 80
 25- Fonte: Fundação SEADE, IBGE e Sabesp
26- Fonte: Fundação SEADE, IBGE e Sabesp
27- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000

META:
1- Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar 
estratégias que permitam aos jovens obter um trabalho digno e produtivo
2- Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das 
novas tecnologias de informação e de comunicações.

INDICADORES 1991 2000 2007 2012 META 
2015

28- Proporção de emprego formal de jovens na faixa de 15 a 24 anos,
por sexo

42%mulheres



 

PODEM SER  COMPLEMENTADOS COM OUTRAS INFORMAÇÕES, A CRITÉRIO DAS SECRETARIAS, TAIS COMO:

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

Indicadores/metas 1991 2000 2009 2010 2011 META 
2015

fonte

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental 5,3 5,6 ideb

IDEB – anos finais dos Ensino Fundamental 4,4 4,5 ideb

Número de jovens e adultos em turmas de alfabetização 717 ibge2010

Número de jovens e adultos que concluiram cursos de 
alfabetização

% de mulheres em idade fértil (10-49 anos) não 
alfabetizadas



Número de escolas acompanhadas pela equipe de saúde 
da família

% alunos com avaliação clínica e psicossocial

% alunos com Atualização do Calendário Vacinal

% de alunos com Detecção precoce de Hipertensão 
Arterial

% de alunos com Avaliação Oftalmológica

% de alunos com Avaliação de Saúde Bucal

% de alunos com Avaliação Auditiva

% de alunos beneficiados pelas ações de Segurança 
Alimentar e Promoção de Alimentação Saudável

% de alunos realizando Práticas Corporais e/ou Atividade
Física nas Escolas

% de alunos que participam de ações de Educação para a 
Saúde Sexual, Saúde Reprodutiva e Prevenção das 
DST/AIDS

% de alunos que participam de ações de Prevenção ao 
Uso de Álcool, Tábaco e outras drogas

% de alunos de participam de ações de Promoção da  
Cultura de Paz e Prevenção da Violência

% de alunos que passaram por processos de educação 
permanente para desenvolverem ações de Promoção da 
Saúde: protagonismo juvenil

Taxa de participação das  mulheres no mercado de 
trabalho



Total de agricultores familiares contratados do PRONAF 
na merenda escolar

Total de serviços/programas de apoio à mulher em 
situação de violência

% de serviços de saúde com notificação da violência 
contra a mulher – implantada

% de profissionais capacitados para atendimento à 
mulher em situação de violência

% de mulheres em situação de violência – atendidas

% da população coberta pelo Programa Saúde da Família

Média Mensal de visitas domiciliares realizadas pelos 
Agentes comunitátios de Saúde – ACS

% de profissionais capacitados por equipes do PSF para 
atenção à criança de até 1 ano e a gestante

% de crianças até cinco anos de idade acompanhadas 
pelas ESF

Cobertura do sistema de Informação de Mortalidade

% de obitos infantis investigados

% de recém-nascidos de risco acompanhados após alta 
hospitalar

Acesso dos recém-nascidos em risco a bancos de leite

% de profissionais qualificados para atendimento às 
urgências e emergências neonatais

Média anual de consultas médias por habitantes nas 



especialidades básicas na população feminina

% de cobertura populacional pelo SAMU

% de profissionais capacitados em ações de planejamento
familiar (médicos, enfermeiros, ACS)

Razão de exames citopatológicos cérvico-uterino na faixa
etária de 25 a 59 anos em relação à população – alvo

% de gestantes que fazem pré-natal com 4 ou mais 
consultais

% de mulheres com acompanhante (lei do acompanhante)
durante o parto e pós-parto

% de profissional médico, enfermeiro e ACS da ESF, 
qualificado para atenção pré-natal e identificação de 
gestante de risco

% de profissional médico, enfeiromo e ACS da ESF 
qualificado para identificação e atenção ao RN de risco

Taxa de incidência da AIDs em menores de 5 anos

Taxa de detecção de sífilis em gestantes e de sífilis 
congênita

Cobertura do VDRL(exame de identificação de sífilis em 
gestantes) durante o pré-natal e parto

% da população que vive com HIV/AIDS em tratamento 
com ARV (anti-retroviral) ou sendo acompanhada na 
rede pública

% de domicílios visitados por equipes de ACS, saúde da 



família e agentes de endimias no combate à dengue

LIRA – Número de levantamento do Índice Rápido de 
Infestação

% de crianças até 1 ano de idade sem registro de 
nascimento

% de estabelecimentos que realizam partos conveniados 
ao SUS com postos para emissão de Registro Civil de 
Nascimento

Números de mutirões realizados para a erradicação do 
sub-registro

Total de técnicos da rede de serviços (saúde, educação e 
assistencia social) capacitados com mobilizadores

Número de RCN (registro civil de Nascimento) de 
pessoas com mais de 01 ano

% da população coberta com a coleta de lixo

Total de organizações de catadores parceiras na política 
de resíduos sólidos do município

% da população coberta com a coleta de lixo seletivo

Tempo médio para abertura de empresas pelo município 
(dias)

Número de micro e pequenas empresa formalizadas

% das MPESs participando das compras públicas 
municipais

Total de pessoas participando de programas de 
qualificação profissional por iniciativa do município



% de jovens que concluem os cursos de qualificação 
profissional inseridos no mercado de trabalho

% FPM total das receitas/ano do municipio

% ISS no total das receitas/ano do município

% IPTU no total das receitas/amp do município

% ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 
TERRITORIAL RURAL no total das receitas/ano do 
município

% de áreas urbanas regularizadas no município

% de áreas rurais regularizadas no município

Parcerias ou consórcios com municípios vizinhos

Tempo médio gasto nas licitações da prefeitura (dias)

% de convênios assinados com o Governo Federal que o 
município conseguiu concluir o objeto do convênio

Convênios federais que estão com prestação de contas 
pendentes

Docentes por série- fundamental 59,70%-
(2917)

Censo 
IBGE 
2010

Docentes por série – pré escola 15,90%(7
74)

Censo 
IBGE 
2010

Docentes por série – Ensino Médio 24,40% 
(1192)

Censo



Escolas por série – pré escola 44,9% 
(179)

Censo

Escolas por série- fundamental 37,6 (150) Censo

Escolas por série – ensino médio 17,5% 
(70)

Censo

Matrículas – pré -escola 14,9% 
(11183)

Censo

Matrículas – fundamental 64,6% 
(48561)

Censo

Matrículas – ensino médio 20,6% 
(15472)

Censo

Estabelecimentos de saúde- federal 0 ibge

Estabelecimentos de saúde – estadual 3 ibge

Estabelecimentos de saúde – municipal 67 ibge

Estabelecimentos de saúde -privado 104 Ibge2010

Morbidade Hospitalar – homens 55,5% 
(766)

Ibge2010

Morbidade Hospitalar – mulheres 47,50% 
(694)

Ibge 
2010

Pessoas Deficientes – todos os tipos(visual, auditiva, 
membros parcial etc)

23%
(96640)

ibge2010

População frequentando escola- creche – rede publica 59030 Ibge2010

População frequentando escola -creche -rede particular 48157 Ibge2010

População “residente” frequentando creche – 0 a 3 anos 8101 Ibge2010



(pub e partic)

População “residente” frequentando creche – 4 a 5 anos 8425 Ibge 
2010

População “residente” frequentando creche – 6 anos 4346 Ibge 
2010

 Fonte:
Agenda de Compromissos do Governo Federal e Municípios 2009-2012


