
O Índice de Desenvolvimento 
Municipal Sustentável (IDMS) 

revela muito sobre o seu 
município. Ele mostra o que vai 

bem e o que precisa melhorar 
na gestão pública. Confira 

os indicadores de sua cidade 
e participe mais ativamente 

da definição das prioridades 
municipais

População estimada 2016 33.867

População 2010 24.810

Araquari

RETRATOS MUNICIPAIS 

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) 
acaba de lançar o Índice de Desenvolvimento Mu-
nicipal Sustentável (IDMS) 2016, que visa diagnos-
ticar o grau de desenvolvimento de uma cidade e 
auxiliar os gestores públicos a definir as priorida-
des locais.

Esse indicador  é construído a partir de estatís-
ticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), órgãos ministeriais, Tribunal Regio-
nal Eleitoral, Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), entre outros. 

O IDMS leva em conta quatro grandes aspectos: 
o Sociocultural, o Econômico, o Ambiental e o Po-
lítico Institucional. O índice vai de 0 a 1 e, quanto 
mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvi-
mento do município. Veja o que pesa em cada uma 
dessas áreas e saiba quais são os indicadores de sua 
cidade, comparando com a média estadual.

Município 0,603
 

Média estadual 0,669
 
O indicador chamado político institucional avalia 

as finanças do município, a gestão pública e a parti-
cipação da sociedade.

Os dados referentes às finanças públicas medem 
a saúde financeira do município, ou seja, qual é a 
capacidade de arrecadação, quanto vai para paga-
mento de pessoal e quanto sobra para investimento.

Já para avaliar a gestão pública o que pesa é a ca-
pacidade de planejamento, a qualidade do quadro 

de servidores - medida pelo índice de escolaridade 
de nível superior – e se há planos de cargos e salários 
e de capacitação para os servidores públicos.

Outro aspecto de grande importância para o de-
senvolvimento sustentável do município é a articu-
lação com outras prefeituras, como a participação 
em consórcios e colegiados intermunicipais.

O município ganha pontos, também, quando a 
sociedade é atuante e isso se mede pela existência 
de organizações representativas da sociedade civil, 
como associações industriais e comerciais, Câma-
ras de Dirigentes Lojistas  (CDLs), cooperativas, 
etc; pela participação da população nos pleitos elei-
torais e ainda pela presença feminina na política.
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IDMS catarinense: evolução lenta

O IDMS de Santa Catarina,  que é a média dos 
índices dos  municípios de todo o estado,  está na 
faixa considerada médio baixo e apresenta lenta 
evolução. Saiu de 0,582 em 2012, para 0,610 em 
2014, recuando para 0,608 em 2016. O melhor de-
sempenho dos indicadores estaduais é o Sociocul-
tural (0,721) e o pior é o Ambiental (0,480). Dos 
295 municípios catarinenses, 179 deles têm IDMS 
baixo ou médio baixo. Para saber mais acesse 
www.retratosmunicipais.com.br

Município 0,748
 

Média estadual 0,721

Para a formação do indicador Sociocultural, é ava-
liado o  desempenho do município em quatro grandes 
áreas: Educação, Saúde, Cultura e Habitação.

Educação 0,708

Na Educação, o que pesa são as notas do Ideb (Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos 
iniciais (1º ao 5º ) e nos anos finais (6º ao 9º); o ín-
dice de analfabetismo; se há abandono escolar; se há 
crianças e adolescentes (6 a 14 anos) fora da escola e 
até se a cidade conta com um Conselho Municipal de 
Educação.

Saúde 0,841

Na Saúde, é observado qual o percentual da popu-
lação que é atendida pelo Programa Saúde da Família 
e pelas equipes de Saúde bucal; qual o percentual de 
médicos, o número de consultas, a taxa de mortalidade 

infantil e até incidência de hipertensão na população 
local e se há prevalência de aleitamento materno ex-
clusivo.

Cultura 0,545

Na Cultura, o estudo contabiliza os equipamentos 
culturais disponíveis para a população, como bibliote-
ca, cinema, teatro, museus; se há grupos artísticos lo-
cais; qual o investimento aplicado na cultura; se existe 
um Conselho Municipal de Cultura em atividade e se 
há legislação de proteção ao patrimônio cultural. 

Habitação 0,801

Na área de Habitação verifica-se a estrutura de ges-
tão do município para políticas habitacionais. Ou seja, 
se há um Plano Municipal de Habitação; um Conselho 
Municipal de Habitação em atividade  e também um 
Fundo Municipal de Habitação e, especialmente,  se há 
Cadastro ou Levantamento de Famílias Interessadas 
em Programas de Habitação, como o Minha Casa, Mi-
nha Vida, por exemplo. Observa-se, ainda, a qualidade 
habitacional no município, definida pelo percentual de 
domicílios com energia elétrica; com banheiro exclusi-
vo e se há excesso de pessoas por dormitório.

O que dizem os indicadores
Com Índice de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável bem próximo da média estadual, Ara-
quari mostra trajetória oscilante na série histórica 
do IDMS. Depois de um notável salto, quando saiu 
de 0,600, em 2012, para 0,671, em 2014, o muni-
cípio registrou uma espantosa queda em 2016. O 
IDMS recuou para 0,609, despencando da 47ª para 
a 140ª colocação no ranking dos 295 municípios 
catarinenses. A mais expressiva retração ocorreu no 
aspecto Político Institucional, onde os indicadores 
das finanças públicas saíram da pontuação máxima 
(1,000) para 0,601. No aspecto Ambiental, Araquari 
não evoluiu. Já no aspecto Sociocultural, o município 
avançou ligeiramente, graças à melhora na avaliação 
da Saúde. Na Economia, a cidade viu a prosperidade 
local encolher de 0,649 para 0,595.

Município 0,595
 

Média estadual 0,559

Para avaliar o dinamismo econômico do município 
são observados vários aspectos relacionados ao número 
de  empregos formais, nível de renda (de acordo com 
a remuneração média dos trabalhadores com carteira 

assinada), até o percentual de domicílios em situação 
de pobreza. Analisa-se, também, a evolução da área li-
berada para construção, o que mostra se a cidade está 
crescendo e se expandindo. A produção total de rique-
zas do município, que é o  Produto Interno Bruto (PIB) 
municipal, também é um importante indicador da pros-
peridade local. O dinamismo econômico do município 
é medido, também, pelo crescimento do ISS – Imposto 
sobre Serviço, que é a principal fonte de arrecadação 
municipal.

Município 0,490
 

Média estadual 0,480

Para classificar o desempenho ambiental do mu-
nicípio, um importante indicador é a cobertura de 
saneamento básico, ou seja, quantos domicílios são 

atendidos por coleta de lixo; quantos são atendidos 
por rede pública de água e quantos têm acesso à rede 
de esgoto ou fossa séptica. Nessa avaliação pesa, ain-
da, a efetividade da Estrutura de Gestão Ambiental 
e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A pre-
servação ambiental, medida pelo encaminhamento 
adequado do lixo e pelos cuidados com as áreas de 
matas e florestas naturais nas propriedades agrope-
cuárias, também contam pontos.

Ambiental

Sociocultural

Econômico
Os melhores no Estado
No ranking dos municípios com melhor pontua-
ção no IDMS 2016 aparecem:

1º Jaraguá do Sul 0,790

2º Joinville 0,768

3º Itajaí 0,766

4º Treviso      0,761

5º Joaçaba 0,758


