
 

DICIONÁRIO DE DADOS 

Indicadores de Monitoramento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Belo Horizonte 

 

Órgão de Referência: SMPOG 
Setor Responsável: GEIND/SUPLOR 

 
Data de atualização: 03/05/2021 

 

 

Introdução 

Por meio da colaboração entre técnicos das diversas áreas da PBH e dos representantes das 

instituições parceiras do Observatório do Milênio, foi elaborado o Sistema Local de 

Monitoramento de Indicadores ODS de Belo Horizonte, composto por um conjunto de 

indicadores vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os resultados dos 

indicadores selecionados estão disponíveis no painel de indicadores, que é a base de 

informações utilizada na elaboração do relatório de monitoramento dos ODS em Belo Horizonte. 

Para detalhes da metodologia de elaboração do Sistema de monitoramento e de seleção dos 

indicadores acesse o relatório “Seleção de indicadores locais para monitoramento das metas 

ODS em Belo Horizonte-MG”, disponível no seguinte link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/planejamento/2019/metodologia_sistemaindicadores.pdf 

 

Acesse o painel de indicadores aqui:  

https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel/indicadores-ods 

 

Para conhecer o Projeto Observatório do Milênio e os Relatórios ODS de BH acesse: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/observatorio-milenio 
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Dicionário de dados 

Campo Tipo Descrição 

CODIND Texto 

Código para identificação do indicador na base de 
dados, composto pelo número do objetivo ODS do 
indicador (OXX)  e o número de ordem do 
indicador dentro do objetivo ODS (IXX), quando 
há mais de um indicador com o mesmo número 
dentro do mesmo ODS é acrescido uma letra 
sequencial (a...n) 

NOME IND Texto Nome do indicador 

TIPO_DESAGREGA Texto 

Tipo de desagregação para seleção do valor 
desejado, com as seguintes opções:  
MUNICÍPIO 
FAIXA ETÁRIA 
RAÇA/COR 
SEXO 
TERRITORIAL - REGIONAL 
TERRITORIAL - TGC 
ESCOLARIDADE 
SISTEMA DE ENSINO 
DADO NÃO DISPONÍVEL 
NATUREZA DO CRIME 
GRAU HIERÁRQUICO 
NÍVEL DE ENSINO 
Participação % 
TIPO DE EMPRESA 
VELOCIDADE DA CONEXÃO 
TAXAS 
TAXAS UTILIZADAS 
Tipo de Dano Humano 
Tipo de Desastre 
TIPO DE MANIFESTAÇÃO 
TIPO DE DESPESA 
OBJETIVO 
 
As opções disponíveis variam de acordo com o 
indicador selecionado, e as possibilidades de 
desagregação do mesmo.   
 

CATEGORIA Texto 

Categoria de desagregação do indicador de 
acordo com o tipo de desagregação selecionado, 
exemplo: 
Se TIPO_DESAGREGA = sexo,  
CATEGORIA = MASCULINO ou FEMININO ou Não 
Declarado 

ANO Número Ano de apuração do valor do indicador 

VALOR Número 
Valor apurado para o indicador na categoria e ano 
informado 

OBJETIVO Número Objetivo ODS de referência para o indicador 

META Texto Meta ODS de referência para o indicador 

FONTE Texto 
Fonte dos dados utilizados na apuração do 
indicador 



 

 

OBSERVAÇÕES_COMPLEMENTARES Texto 
Observações relevantes sobre a metodologia de 
apuração do indicador ou explicações gerais 
sobre os resultados 

ÓRGÃO_RESPONSÁVEL Texto 
Órgão da PBH responsável pela apuração dos 
resultados do indicador 

DATA_ATUALIZAÇÃO Data 

Data da última atualização da base de dados, não 
significa que toda a base de dados foi atualizada 
nesta data, para um registro adicional de quais 
indicadores foram atualizados na data informada, 
ver a aba de observações no painel de indicadores 


