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1
Indicador 
de perfil

Área Territorial Total do Município km2 512,548

2
Indicador 
de perfil

 Área Territorial Urbana do Município km2 147,24

3
Indicador 
de perfil

População Total  do Município hab 172.346

4 MS 1 e 10 1.2 Porcentagem da população abaixo da linha de pobreza % 14,60%
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/braganca-

paulista/pesquisa/36/30246?tipo=ranking

5 MS 3 Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos
número de óbitos/1000 

nascidos vivos
9,92

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/sp/braganca-paulista.html

6 MS 8 Número de empresas ativas por 1.000 habitantes empresas/1000 hab 13

7 MS 1 e 10     Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS 79 http://www.iprs.seade.gov.br/

8 MS 16 Índice de Efetividade da Gestão Municipal  - IEGM/TCESP C+
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apub

lic%3Aieg_m%3Aiegm.wcdf/generatedContent?userid=a

nony&password=zero

9 MS 1 e 10      Índice de Gini - Renda Domiciliar Per Capita 0,5271

10 MS 9 Quantidade de pontos de conexão (fixo e móvel) à Internet por 1000 habitantes.
pontos de conexão/1000 

hab
827

11 MS 7 Uso de energia elétrica residencial total per capita kWh/hab.ano 1,024060645

12 MS 7 Porcentagem de habitantes do município com fornecimento regular de energia elétrica % 99,96

13 MS 9
Duração equivalente de interrupção dos serviços de energia elétrica por unidade 

consumidora. horas 12,8

14 MS 7 Consumo de energia de edifícios públicos por ano kWh/m2.ano 15595,908

15 MS 7 Consumo eletrico da iluminação pública por km de rua iluminada kWh/km.ano 15223,664

16 MS  7 e 13
Porcentagem da energia total proveniente de fontes renováveis, como parte do 

consumo total de energia do município
% 243,928

17 MS 2 Total de área agrícola urbana por 1.000 habitantes km²/1.000hab 95,59

18 MS 2
  Porcentagem de agricultores familiares do município cadastrados no Setor de 

Compras Públicas e Licitações municipal
% 30

19 EEA 4 Porcentagem de estudantes com ensino primário completo % 97%

20 EEA 4 Porcentagem de estudantes com ensino secundário completo % 6,3

21 EEA 4 e 10
4.1 e 
10.2

Porcentagem da população em idade escolar matriculada em escolas % 78,23

22 EEA 4 4.3 Número de indivíduos com ensino superior completo por 1.000 habitantes grad/1.000 hab 120

23 EEA 5 5.5
   Porcentagem de pessoas do gênero feminino eleitas no executivo e no legislativos em 

função do número total de eleitos na gestão do município % 26,31

24 CA 11 11.3
Porcentagem de pessoas do gênero feminino eleitas como representantes nos espaços 

de governança formais de gestão do município (conselhos municipais) % 51,08

25 BIO 11 11.7 Área em metros quadrados de espaço de recreação público ao ar livre, per capita. m²/hab 2,59

26 GA 3 e 6 3.9 Porcentagem da população municipal com serviço de abastecimento de água potável % 96,6

27 GA 6 6.1
Porcentagem da população da cidade com acesso sustentável a uma fonte de água 

adequada para consumo
% 87,1

28 GA 11 11.1 Consumo doméstico total de água per capita litros/hab.dia 157,6

29 GA 11 11.b Consumo total de água per capita litros/hab.dia 157,3

30 GA 6 6.4 Porcentagem de perdas de água (água não faturada) % 22,3

31 QA
9,11,12 

e 13
13.2 Emissão de gases de efeito estufa medida em toneladas per capita ton/hab 269.444

32 QA 11 11.2  Número de automóveis privados per capita automóveis/hab 0,44

33 QA 11 11.2 Quilômetros de ciclovias e ciclofaixas por 1.000 habitantes km/1.000hab 0,2

34 US 11 11.1
Porcentagem da população morando em favelas/assentamentos precários, 

assentamentos informais ou domicílios inadequados.
% 0,4

35 US 10 e 11 10.2 Porcentagem de moradias sem títulos de propriedade registrados %

36 US 11 e 16 11.b Tempo médio de resposta para serviços de emergência atendidos. horas 12,02

37 US
3,10,11 

e 13
13.1

Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuídas 
a desastres por 1.000 habitantes

nº/1000 hab 0



38 AU 15 Quantidade de indivíduos arbóreos existentes por km de calçada N° de árvores/km 8

39 AU 13 e 15 Área de Mancha Verde Urbana por 1.000 habitantes km²/1.000 hab 78.833

40 AU 15 15.8 Número de árvores plantadas na área urbana anualmente por 1.000 habitantes.
N° de árvores/1.000 

hab.ano
52,8

41 AU 15 Taxa de pegamento referente ao plantio anual na área urbana. % 75

42 AU 15
 Quantidade de infrações relacionadas à arborização urbana detectadas por ano, por 

1000 habitantes.
N° de infrações/1000hab. 0,65

43 AU 15
Quantidade de autorização emitidas para remoção de indivíduos arbóreos por ano, por 

1000 habitantes.
Nº/1000hab.ano 0,79

44 AU 15
Quantidade de indivíduos arbóreos que sofreram queda em decorrência de fenômenos 

naturais por 1000 habitantes.
Nº/1000hab.ano 0,05

45 AU 15
Quantidade de sinistros com bens materiais  atingidos por queda de árvores/galho 

(veículos e edificações) por 1000 habitantes.
Nº/1000hab.ano 0,01

46 AU 15
Quantidade de sinistros com pessoas atingidas por queda de árvores/galho por 1000 

habitantes. 
Nº/1000hab.ano 0

47 ET 6
Porcentagem da população do município atendida por sistemas de coleta e afastamento 

de esgoto
% 99,1

48 ET 6
Porcentagem da população da área rural atendida por sistemas de coleta e afastamento 

de esgoto e/ou sistema de saneamento rural
% 98

49 ET 6 Porcentagem do esgoto do município que não recebeu qualquer tratamento % 0,9

50 ET
6;14,15 

e 11
15.1  Porcentagem de esgoto do município que recebe tratamento % 99,1

51 ET 3 e 6 3.9 e 6.2 Porcentagem da população da cidade com acesso a saneamento melhorado % 0

52 RS 11
Porcentagem da população urbana com coleta regular de resíduos sólidos urbanos 

(domiciliar)
% 100

53 RS 11 Total de coleta de resíduos sólidos municipais (domiciliar e comercial) per capita ton/hab 0,001134

54 RS 11 e 12 Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados % 0,21

55 RS 11 e 12
     Porcentagem de resíduos sólidos municipais que são biologicamente tratados 

(compostagem)
% 1,89

56 RS 11 e 12 12.4 Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários % 49,32

57 RS 11 e 12 11.6 Porcentagem de resíduos sólidos urbanos descartados para incineração % 0

58 RS 11 e 12 Quantidade de resíduos de saúde destinados de forma correta ton/hab 0,0009

59 RS 11 e 12 Quantidade de resíduos cemiteriais destinados de forma correta ton/hab 0,0056

60 RS
3; 11 e 

12
3.9 Geração de resíduos perigosos per capita ton/hab 0,00328


