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Planejamento da Gestão 2021-2024 

 

Neste Plano de Governo, a candidata à reeleição Renata Sene apresenta as 

principais ideias, propostas e ações para o mandato 2021-2024 para administrar o 

município de Francisco Morato e dar continuidade à sua premiada gestão. Nas pautas 

prioritárias, estão o compromisso com a transparência, o funcionalismo público, eficiência, 

meio ambiente, segurança, mobilidade urbana, infraestrutura, economia, assistência social, 

cultura, esporte, saúde e educação.  

Com a aprovação da Lei Municipal que estabelece os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a municipalidade incorporou como política pública os 

objetivos e metas para atingir o proposto pela agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Tal agenda propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desta 

forma, a gestão também se compromete em caminhar na direção de uma cidade para as 

próximas gerações. 

O Plano de Governo proposto por Renata Sene expressa um ideal coletivo, 

como nunca houve antes na cidade de Francisco Morato. Reúne siglas partidárias para 

além de ideologias, abrindo espaço para o diálogo e a participação de todos e todas, num 

esforço comum para o progresso da cidade. A criação dessa coalizão, antes do processo 

de convenção, abdica de diferenças estruturais, para que mudanças na sustentação de 

uma política pública de estado perdurem para além de uma gestão e, assim, a nossa 

Morato possa avançar de forma ética, planejada e sustentável. 

Breve relato da gestão Renata Sene, 2017-2020. 

 

Em 1º de janeiro de 2017, a prefeita Renata Sene, do partido “Republicanos 10”, 

assumiu a prefeitura de Francisco Morato, cidade da região metropolitana de São Paulo. A 

partir de então, a cidade começou a escrever uma nova história. Durante sua gestão houve 

um avanço inédito para a cidade, e em todas áreas do município.  

O Plano de governo no período de 2017 a 2020 colocou em prática 152 ações. 

Destas, 86 foram finalizadas (100%), sendo que algumas ações ultrapassaram os 100%; a 

exemplo da construção de um ginásio de esportes, antes a cidade não tinha nenhum, e 



agora já tem dois ginásios. Além disso, 24 ações foram executadas em 75% e 15 já estão 

sendo cumpridas em 50%. Apenas 26 ações estão em fase inicial ou não foram executadas 

em virtude da extinção de programas e projetos dos governos federal e estadual. Uma 

pequena parte dessas ações não foi ainda efetuada pela impensável e inesperada 

pandemia da Covid 19, que assola o mundo como um todo; um exemplo é implantação de 

uma maternidade de baixo risco, que conta com todas as diretrizes prontas para serem 

executadas após este momento pandêmico. 

Dentre os vários feitos alcançados, destacaram-se: 

● PPA participativo - Inovação com a participação popular definindo o 

orçamento da cidade para 4 anos;  

● Programa Novos Caminhos - o maior programa de pavimentação da história 

da cidade, pavimentou mais 65 km em mais de 130 vias; 

● Programa Mãos à Obra na Escola; o maior programa de manutenção 

preventiva e corretiva de todas as unidades escolares, além da construção, reformas das 

escolas e cobertura de quadras; 

● Execução do Programa de Governo – as propostas do programa foram 

efetivadas em sua maior parte, caracterizando um plano autêntico e não apenas eleitoreiro; 

● Conclusão do novo Prédio da Prefeitura; 

● Entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 

● Construção do primeiro Parque Municipal do Município com uma área de 42 

mil m², sendo 17 mil m² de área construída; 

●  Recuperação de áreas de risco, incluído o famigerado “buraco” da rua 

Regina Josefa, que assolou a cidade e o Brasil em noticiários em todos os veículos de 

comunicação. 

Reconhecimento da gestão Renata Sene, 2017-2020 

 

Com apenas dois anos decorridos de sua posse, em 2019, a administração 

Renata Sene já recebeu o reconhecimento do Conselho Federal de Administração (CFA), 



sendo premiada como a “cidade número 1 na categoria gestão”1 e 12º no ranking geral. A 

avaliação utilizou a métrica governança pública em todos os municípios brasileiros para as 

dimensões finanças, gestão e desempenho. 

 

E ainda no ano de 2020 Renata Sene torna-se uma das 125 das prefeitas e 

prefeitos dos mais de 2.300 que pleitearam o reconhecimento como “Prefeito Amigo da 

Criança” pela fundação Abrinq2, uma marca de excelência que reconhece o 

 

1O CFA estabelece 8 grupos de municípios no Brasil. O grupo 7 refere-se a municípios com população acima de 100 mil 

habitantes, com PIB per capita de até R$ 28.900,00. Fonte: CFA disponível em: http://igm.cfa.org.br/ranking-grupo-7/IGM. Acesso em 

16 set 2019.  

   
 

2 https://www.fadc.org.br/noticias/125-prefeitos-e-prefeitas-sao-reconhecidos-como-amigos-da-crianca-no-brasil fonte. 

http://igm.cfa.org.br/ranking-grupo-7/IGM
https://www.fadc.org.br/noticias/125-prefeitos-e-prefeitas-sao-reconhecidos-como-amigos-da-crianca-no-brasil


desenvolvimento de ações de proteção da infância, o que vai ao encontro dos Objetivos de 

Sustentabilidade da ONU.  

 

Parcerias da gestão Renata Sene, 2017-2020 

 

Somado à excelente performance na gestão, o município de Francisco Morato 

adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como base para a elaboração 

do seu plano de governo. Os ODS3 são uma série de objetivos propostos pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) que tem como prioridade acabar com a pobreza extrema até 

2030, além de uma série notável de aspirações. Na vanguarda da administração pública, e 

de maneira complementar e auxiliar à implantação da agenda 2030 da ONU, a Prefeitura 

de Francisco Morato aderiu ao Estratégia ODS capitaneado, que é financiado pela União 

Europeia. 

Também a Fundação Lemman4, reconhecida instituição de apoio à educação no 

Brasil selecionou a cidade de Francisco Morato para receber capacitação e apoio ao 

desenvolvimento do que há de mais avançado nas concepções de ensino. 

Destacamos ainda a atenção dispensada pela Frente Nacional de Prefeitos, já 

que a prefeita Renata Sene foi convidada por diversas vezes para participar de encontros 

e eventos promovidos pela organização, inclusive como palestrante5. 

Renata Sene é uma das 15 pessoas, entre prefeitos e prefeitas do Brasil, 

selecionadas para participar de uma formação promovida por uma das maiores e mais 

reconhecidas Universidades do Mundo: a Universidade de Columbia6, na cidade de Nova 

York - Estados Unidos. 

São necessárias grandes transformações para que se coloque em prática as 

ações de modo a se atingir o desenvolvimento sustentável da cidade. É preciso continuar 

com Renata Sene administrando nossa Morato na direção certa, avançando cada vez mais, 

de forma sustentável e em consonância com o desenvolvimento global. 

 

 
3 Maiores informações sobre os ODS’s:  https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
4 Maiores informações acessem: https://fundacaolemann.org.br/ 
5 Acesse: https://www.fnp.org.br/noticias/item/2138-prefeitos-e-gestores-debatem-ods-na-76-reuniao-
geral?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ== 
6Para Maiores informações: https://www.fnp.org.br/noticias/item/1846-prefeitos-participam-de-curso-de-gestao-nos-
eua?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ== 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://fundacaolemann.org.br/
https://www.fnp.org.br/noticias/item/2138-prefeitos-e-gestores-debatem-ods-na-76-reuniao-geral?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ==
https://www.fnp.org.br/noticias/item/2138-prefeitos-e-gestores-debatem-ods-na-76-reuniao-geral?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ==
https://www.fnp.org.br/noticias/item/1846-prefeitos-participam-de-curso-de-gestao-nos-eua?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ==
https://www.fnp.org.br/noticias/item/1846-prefeitos-participam-de-curso-de-gestao-nos-eua?highlight=WyJyZW5hdGEiLCJzZW5lIiwicmVuYXRhIHNlbmUiXQ==


Plano de Governo 2021/2024: fundamentação nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

A década de noventa foi de intensa atividade para a ONU, que realizou diversos 

eventos e conferências para discussão dos problemas socioambientais da nossa época. 

Com base em toda a discussão e levantamento de informações, na década seguinte, os 

líderes mundiais de 193 países se reuniram para apoiar o que denominaram de “Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio” (ODM), um movimento contra a pobreza mundial que 

continha um conjunto de 8 objetivos, 21 metas e cerca de 60 indicadores que deveriam ser 

trabalhados até o ano de 2015. 

Em 2015, o mundo pôde comemorar os resultados significativos que os ODM 

alcançaram como, por exemplo, a diminuição da extrema pobreza, redução das taxas de 

infecção do HIV e milhões de vidas salvas graças ao combate de doenças como a malária 

e tuberculose. No entanto, antigos problemas, além de persistirem, começaram a tomar 

proporções ainda mais graves, como a degradação ambiental massiva, aquecimento 

global, perda da biodiversidade, crescente desigualdade entre ricos e pobres, conflitos, 

fome e pobreza.  

Apesar dos muitos esforços globais, a cada ano, 3,1 milhões de crianças morrem 

de causas relacionadas à fome. Estima-se que a população mundial chegará até 2030 com 

8,6 bilhões de pessoas, o que torna a situação ainda mais desafiadora e urgente de ações. 

Desta forma, nesse mesmo ano de 2015, durante as comemorações do septuagésimo 

aniversário da ONU, os chefes de Estado de 193 países-membros assumiram o 

compromisso de liderar os esforços para implantar até 2030, 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com temas divididos nas áreas social, ambiental, 

econômica e institucional. O cerne dos ODS é ajudar o mundo a caminhar em direção ao 

desenvolvimento sustentável, e para um planeta onde a prosperidade é compartilhada.  

Os objetivos são relacionados às necessidades humanas e contam com temas 

ligados à saúde, educação, pobreza, alterações climáticas, saneamento básico e 

sustentabilidade. 



 

Os 17 ODS da agenda ONU 2030 

 

Por que adotar os ODS? 

 

Primeiramente, os ODS não são obrigatórios, mas sim uma escolha. Fazem 

parte do comportamento de lideranças conscientes e comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável. Esses objetivos têm fundamental importância para Pessoas, 

já que visam acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões; para 

o Planeta, protegendo da degradação, inclusive por meio do consumo e da produção 

sustentáveis; e para a Paz, ao promover sociedades pacíficas, justas, livres de medo e da 

violência. Aderir aos ODS é uma grande oportunidade para a liderança de uma comunidade 

(país, estado ou município) lutar junto com seus cidadãos pela dignidade, prosperidade 

e igualdade a todos os seres humanos. 



A cidade de Francisco Morato, através da Lei nº 3.041, de 11 de março de 2019, 

adotou a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal. A implementação 

dos ODS é um compromisso da cidade, em acordo com as comunidades globais, na busca 

de uma cidade mais justa e sustentável. O compromisso foi aclamado pelo colegiado dos 

vereadores na força de lei por unanimidade.   

 

O Plano de Governo 

 

O plano de governo 2021-2024 da prefeita Renata Sene se baseia em 4 grandes 

eixos de políticas públicas:   

● Desenvolvimento da Gestão Pública e Economia, com os seguintes 

subeixos:  

▪ Transparência, com 4 ações;  

▪ Funcionalismo Público, com 5 ações; 

▪ Participação Popular, com 4 ações; 

▪  Eficiência, com 6 ações; 

▪ Empreendedorismo e Renda, com 5 ações; 

Totalizando 24 ações. 

● Desenvolvimento Sustentável, Segurança e Mobilidade Urbana, com os 

seguintes subeixos:  

▪ Meio Ambiente e Saneamento, com 8 ações;  

▪ Segurança e Defesa Civil, com 3 ações;  

▪ Trânsito e Mobilidade Urbana, com 6 ações; 

Totalizando 17 ações. 

● Desenvolvimento Urbano, com os seguintes subeixos: 

▪ Infraestrutura e Zeladoria, com 2 ações; 

▪ Obras, com 7 ações; 

Totalizando 9 ações. 

● Desenvolvimento Humano, com os seguintes subeixos:  

▪ Assistência Social, com 9 ações; 



▪ Cultura e Turismo, com 8 ações; 

▪ Educação, com 7 ações; 

▪  Esportes e Lazer, com 13 ações; e, 

▪ Saúde, com 22 ações. 

Totalizando 59 ações. 

 

O plano de governo como um todo então apresenta então 109 ações. 

 

Para melhor entendimento do plano de governo foram identificados esses quatro 

grandes eixos acima e seus subeixos necessários para identificação das ações a serem 

executadas. A seguir, cada subeixo foi analisado para correta alocação dos ODS (onde se 

quer chegar) correspondentes. O terceiro passo foi definir quais as metas que seriam 

necessárias para alcançar o objetivo proposto. Enfim, o grupo de trabalho juntamente com 

seus colaboradores, traçou as ações mandatórias para cada meta proposta. 

Posteriormente, serão definidos os indicadores para monitorar as ações, de modo que o 

alcance delas possa ser medido e o desempenho avaliado. 

EIXO 1: Desenvolvimento da Gestão Pública e Economia 

 

Ao pensarmos em gestão pública, temos um grande leque de ações e valores. 

Entretanto, devemos ser sempre pautados pelos princípios constitucionais da 

administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, publicidade e eficiência. 

Esses conceitos são importantes pois ao tratar da coisa pública, estamos lidando com os 

direitos e serviços de todos.  

Tudo isso se resume em tratar a todos igualitariamente e trabalhar para todas 

as pessoas, independente de preconceitos. O serviço público é um direito, e não um favor 

prestado à população. A questão econômica está interligada com a administração pública, 

e um exemplo dessa ligação tem sido a pandemia da COVID 19, que fez os entes públicos 

aliarem o cuidado com as pessoas com ações para promover o desenvolvimento 

econômico sustentável. 



Transparência 

O ambiente político brasileiro é marcado por ideologias e interesses diversos. 

Entretanto, na busca por boas práticas de governança na gestão pública é preciso cada 

vez mais transparência, e que os meios de participação popular sejam criados e 

incentivados. Diversos organismos internacionais como a Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

International Federation of Accountants (IFAC) apontam que boas práticas de transparência 

pública vêm da disponibilização das informações através da internet.  

É preciso, ainda, que o cidadão não somente conheça os dados, mas que seja 

capaz de compreender as informações divulgadas. A transparência aproxima o poder 

público da sociedade, fortalece a democracia e aumenta a participação social. A 

participação coletiva na gestão governamental traz grandes benefícios para a coletividade. 

As ações para esse subeixo são: 

1. Fortalecer os canais de comunicação com cidadão em todos os níveis de 

atendimento, promovendo informações e acompanhamentos das demandas de forma 

eficiente. (ODS 16 Metas: 16.3, 16.5 e 16.6) 

Justificativa: Ampliar a comunicação com a sociedade civil criando canais 

institucionais de participação na gestão governamental, garantindo a adesão de novos 

sujeitos coletivos no processo de decisão. 

 

2. Divulgar de forma intuitiva as informações das contas públicas, bem como a 

disponibilização dos editais, convênios e contratos em plataforma que permita a 

visualização e o download de arquivos. (ODS 16 Meta:16.6) 

Justificativa: A municipalidade já atende à Lei de acesso à informação (LAI) e 

possui Portal da transparência. Na gestão 2017-2020, houve o reconhecimento do 

Ministério Público Federal, que outrora cobrava a municipalidade por não atender a LAI. O 

que almejamos agora é o engajamento de cada vez mais pessoas no acesso e 

compreensão das informações já disponíveis. 

 



3. Garantir informação transparente sobre as metas e ações do governo. (ODS 

16 Meta:16.6) 

Justificativa: A gestão transparente é um movimento amplo e com muitas ações 

que colaboram para sua implementação efetiva. Ao adotar um estilo mais participativo 

intensifica-se o senso de união e reforça a confiança, assim como dar visibilidade e 

publicidade nos indicadores atingidos pela administração pública. 

 

4. Fortalecer a Controladoria Interna e a Ouvidoria visando à qualidade dos 

serviços prestados aos munícipes. (ODS 16 Metas:16.6 e 16.7) 

Justificativa: A controladoria interna e ouvidoria articula as informações com o 

objetivo de resguardar a entidade pública por meio de orientações preventivas nas áreas 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. O seu fortalecimento é de suma 

importância na eficácia e transparência da entidade, pois verifica a legalidade, legitimidade, 

economicidade e moralidade na administração dos recursos e bens públicos e acima de 

tudo a eficiência dos serviços prestados. 

Funcionalismo Público 

A capacidade administrativa de um Organismo público está relacionada com a 

sua competência em mobilizar ações, conhecimentos, capacidades, habilidades e 

condutas. Resultados são fruto de planejamento, formulação, organização, implementação 

e avaliação. Desta forma, há um desafio para que os governos sejam mais ágeis, flexíveis 

e que prestem serviços com mais efetividade à sociedade.  

Não há administração pública sem servidores. Como gestores, caminhamos 

para atribuir aos funcionários maior autonomia, sempre com responsabilidade social. Parte 

dos desafios a serem superados pela gestão pública é justamente o desenvolvimento de 

modelos de profissionalização de seus servidores, para que a capacidade de governo 

possa ser ampliada, os serviços sejam prestados com excelência e assim melhorem as 

relações entre os cidadãos e atores político-institucionais. As ações propostas para o 

subeixo são: 



5. Realizar a reforma administrativa implementando um conjunto de políticas 

voltadas para a retomada da performance e da qualidade dos serviços públicos. (ODS 16 

Metas: 16.6 e 16.7) 

Justificativa: Elevar a qualidade dos serviços públicos. Gerir com 

responsabilidade social nos leva a novas formas de controle: controle de gastos, controle 

de resultados, indicadores de desempenho, desenvolvimento de estratégias que permitam 

a implantação de políticas públicas, controle social e controle de qualidade dos serviços. 

 

6. Implantar o programa de qualificação permanente ao servidor público 

promovendo a formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes públicos, 

visando o fortalecimento e ampliação da sua capacidade de execução (escola de governo). 

(ODS 16 Metas: 16.6 e 16.7) 

Justificativa: No Brasil, após as diversas reformas de Estado ocorridas nos anos 

90, a capacitação e formação de servidores é um tema cada vez mais expressivo. A 

demanda por “escolas de governo” se deu por conta da demanda por melhor qualificação 

dos servidores públicos para que os serviços pudessem ser prestados com maior 

qualidade. A viabilização de escolas de governo se dá em diversas organizações, podendo 

funcionar tanto nos poderes governamentais quanto fora dos espaços de governo. Inclusive 

a multiplicidade de organizações que visam a esse propósito comum de formar servidores 

é importante para que se possa atender ao público, que é amplo e heterogêneo. 

 

7. Implementar o prontuário eletrônico para gerenciamento da vida funcional dos 

servidores municipais, possibilitando a concessão dos benefícios previstos no Estatuto e 

Plano de Carreira. (ODS 16 Meta: 16,6) 

Justificativa: Nos últimos 4 anos a gestão Renata Sene trabalhou arduamente 

em prol da correção de distorções na vida funcional dos servidores públicos municipais, 

promovendo reajuste em benefícios e na remuneração. Contudo, algumas dessas 

mudanças acontecem de forma lenta por não haver ainda um sistema digital de 

gerenciamento. Para a modernização da máquina pública é necessária otimização da 

gestão com softwares e novos procedimentos para dar celeridade aos processos.  

 



8. Fortalecer a política de Recursos Humanos voltada para saúde, segurança e 

qualidade de vida dos servidores. (ODS 16 Meta:16.7) 

Justificativa: Cuidar de quem cuida da população é ir ao encontro do que há de 

mais moderno em termos de gestão; Pessoas são mais que números, e precisam ter sua 

saúde preservada para que possam cumprir seu papel profissional de forma eficiente, tanto 

para si mesmos quanto para os cidadãos. 

 

9.  Realização de concurso público. (ODS 16 Meta:16.6) 

Justificativa: Garantir que todos os servidores estejam aptos ao respectivo cargo. 

Nas últimas décadas, a difusão das ideias neoliberais que defendem o Estado mínimo 

impactou negativamente o Estado brasileiro. Os neoliberais tacharam de burocrata, 

ineficiente e corrupto o Estado sob o regime estatutário. Entretanto, esse regime de trabalho 

é mais rígido na contratação e seleção de funcionários para ingresso no serviço. A 

ineficiência atribuída à Administração pública não pode, em hipótese alguma, ser atribuída 

unicamente ao servidor público. Ao contrário, é preciso fortalecer os recursos humanos 

com funcionários efetivos e que possam dar continuidade ao trabalho iniciado, 

independente da gestão. Por isso, é de suma importância investir, além de maquinário e 

equipamentos, na equipe humana, demonstrando que é possível realizar um trabalho sério 

e eficiente com a máquina pública. 

 

Participação Popular 

Refletir sobre a participação popular no governo é planejar as ações que serão 

realizadas para que os cidadãos possam monitorar, fiscalizar, avaliar e opinar na gestão 

pública. Historicamente, o país passou de um regime ditatorial, onde o controle social era 

feito pelo Estado, para a democracia onde acontece exatamente o inverso. 

É fundamental que os governos sejam incentivadores de maior participação da 

comunidade no planejamento e enfrentamento dos problemas coletivos. Cada cidadão 

conhece como ninguém sua própria realidade, os pontos fortes e os problemas de sua 

comunidade. A oportunidade de terem sua participação garantida na gestão faz com que 

os espaços públicos se tornem democratizados e sintonizados. Uma boa governança da 



gestão pública precisa lidar com toda a diversidade e complexidade de suas comunidades 

incentivando a participação. Nossas propostas nesse sentido são: 

10. Fortalecer a participação popular por meio de audiências públicas para 

a definição do Plano Plurianual e orçamento anual. (ODS 16 Metas:16.5, 16.6 e 16.7) 

Justificativa: Incentivar a participação popular na gestão municipal, fornecendo 

as ferramentas para que isso ocorra, dando continuidade no processo democrático que 

deve durar além do processo eleitoral. Este processo é o que dá legitimidade às ações 

públicas e constrói os avanços necessários de forma coletiva. 

 

11. Promover a discussão do Plano Plurianual nas escolas municipais 

(PPA das crianças). (ODS 16 Metas: 16.6 e 16.7) 

Justificativa: Conhecer e atender aos anseios das crianças moratenses. Por 

muito tempo as crianças foram consideradas incapazes de ter poder de decisão. A visão 

de infância que operou nas ciências humanas e no senso comum era a de que crianças 

eram como tábulas rasas, totalmente dependentes das decisões e vontades dos adultos. 

Entretanto, sabemos hoje em dia que a infância é um período complexo e com suas 

especificidades, mas que as crianças são capazes de compreender sua realidade e de 

intervir em seus destinos e no de sua comunidade. É principalmente no espaço da escola, 

e em especial a escola pública, que a gestão pública deve estar atenta e criar mecanismos 

para que as crianças tenham um lugar seguro para expressarem seus anseios e serem 

ouvidas. 

 

12. Ampliação e fortalecimento dos conselhos municipais. (ODS 16 Metas: 

16.6 e 16.7) 

Justificativa: O papel da democracia é dar voz a todos e todas, e os Conselhos 

Municipais são ambientes que tratam de temáticas que às vezes são alheias a 

determinados grupos. Quando se governa de verdade, se governa pra todos e todas, sem 

distinção alguma, e as minorias e públicos específicos precisam ter voz e vez. Os 

Conselhos Municipais são os ambientes que promovem essa participação intensa e 



qualificada, e que respeita identidades, ancestralidades, coletividades e diferentes visões 

de mundo. 

 

13. Ampliar a participação popular nos plenárias e audiências públicas por 

meios tecnológicos e presencialmente.  (ODS 16 Metas: 16.7) 

Justificativa: Como já expresso nas ações 11 e 12, a participação popular é 

legitimadora da democracia e que cada vez se faz mais necessária, na gestão 2017-2020 

o PPA participativo foi construído pela primeira vez, e se faz necessário dar continuidade e 

ampliar essa ferramenta de construção coletiva de uma obrigatoriedade de planejamento 

orçamentário, para que esta se torne uma prática consolidada no município. 

 

Eficiência 

Organizações públicas eficientes são aquelas que fazem o melhor uso dos seus 

recursos para obter excelente serviço. A eficiência está intimamente ligada à produtividade, 

que nada mais é do que a relação entre os serviços prestados e os recursos que foram 

utilizados para tal. Buscar mais eficiência na gestão envolve explorar a utilização adequada 

dos recursos, o que contribui no combate à corrupção. 

O aumento da eficiência na gestão pública também se relaciona com o 

desenvolvimento social, já que uma gestão que não é comprometida com um trabalho 

eficiente gera impacto negativo na vida dos cidadãos. A administração pública é complexa 

e requer uma análise detalhada dos processos para que se possa escolher o melhor 

método de trabalho para determinada situação. Por isso, é importante buscar métodos com 

baixo custo de instalação e manutenção e que atendam eficientemente o maior número 

possível de metas traçadas pela administração. Nossas propostas são: 

 

14. Promover um sistema integrado de serviços públicos digitais, para a 

internet e celular, por meio da integração dos sistemas de gestão. (ODS 16 Meta: 16.6) 

Justificativa: Promover informatização dos serviços oferecidos. O desempenho 

de uma organização, especialmente a pública, se relaciona ao domínio sobre seus 



processos e atividades, seus serviços prestados de forma contínua, integrada e inovadora. 

Sistemas precisam ser elaborados considerando a integração e o compartilhamento de 

dados de forma automatizada ou, ao menos, semi automatizada. 

 

15. Implementar sistemas de autoatendimento e controle dos 

atendimentos nas repartições públicas promovendo a eficiência e agilidade dos serviços 

prestados. (ODS 16 Meta: 16.6) 

Justificativa: Agilizar os serviços públicos. É uma tendência crescente em 

diferentes organizações a implementação de tecnologias que possibilitem o 

autoatendimento com vistas a reduzir custos, agregar valor ao serviço e promover a 

satisfação ao usuário. A tecnologia é uma importante aliada para oferecer o melhor acesso 

a serviços através de vários canais, facilitando a autonomia dos que procuram pelos 

serviços, atendendo às suas exigências e gerando redução de tempo e custos. 

 

16. Ampliar o programa de praças digitais (Wifi – Livre) em todos os bairros 

do município. (ODS 16 Meta: 16.3) 

Justificativa: Proporcionar acesso à internet a todos no município. A internet é 

um meio essencial para a obtenção de grande variedade de informações e permite que 

diferentes parceiros participem politicamente de decisões. Por seu enorme potencial de 

interação em relação a veículos tradicionais, as pessoas podem trocar informações, fazer 

consultas, participar de debates e se comunicar de maneira desburocratizada. Nesse 

sentido, proporcionar acesso gratuito e desburocratizado à população é uma política 

pública integradora e de inclusão social.  

 

17. Implementação da auditoria fiscal municipal. (ODS 16 Metas:16.5 e 

16.6) 

Justificativa: A cidade de Francisco Morato nunca dispôs desse tipo de atividade 

na gestão pública. Na gestão 2017-2020 foi criado o cargo de auditor fiscal, havendo 

realização de concurso público para preenchimento das vagas. Devido a pandemia do novo 

Coronavírus a implementação dos servidores ainda não foi possível, haja vista que uma 

legislação federal emergencial impediu a oneração do erário com aumento da folha de 



pagamento. Assim que esse momento for superado, se dará continuidade na fiscalização 

dos serviços prestados na cidade.  

 

18. Promover a atualização de leis municipais de controle: como Código 

de obras, posturas, tributário e demais leis reguladoras. (ODS 16 Metas:16.5 e 16.6)  

Justificativa: Desde o início da República, Códigos de Obras e Posturas buscam 

definir quais condutas seriam adequadas para o indivíduo na vida coletiva, sendo uma 

referência para a construção de cidades no ideário republicano. Os códigos criam regras 

para o homem urbano, cidadão e para o espaço público. É mister que essa legislação seja 

atualizada para acompanhar a evolução dos tempos e costumes sociais. 

 

19. Desenvolver um sistema de agendamento eletrônico para os serviços 

públicos municipais. (ODS 16 Meta:16.6) 

Justificativa:  A tecnologia, por sua vez, é uma importante aliada para oferecer o 

melhor acesso a serviços através de vários canais, facilitando a autonomia dos que 

procuram pelos serviços, atendendo às suas exigências e gerando redução de tempo e 

custos. 

 

Empreendedorismo e renda 

Com a globalização e novas tecnologias, o universo do trabalho mudou 

profundamente nas últimas décadas. Crises econômicas e inovações tecnológicas criaram 

uma situação de desemprego em massa. Atualmente, produtividade e competitividade 

adentram não somente na produção, mas também nas relações sociais, fazendo com que 

indivíduos sejam marginalizados por essa estruturação do trabalho.  

Faz-se, portanto, necessário que esses indivíduos possam ser inseridos num 

contexto pautado pelos princípios da Economia Solidária, que busque a satisfação de 

necessidades básicas materiais e imateriais, que vá além da obtenção de ganhos materiais 

e esteja vinculada à reprodução ampliada da vida. A economia solidária tem como base 

uma associação entre iguais, em vez de um contrato entre desiguais, sendo uma forma de 

organizar de maneira democrática e igualitária as atividades econômicas, provendo 

autossustento e bem estar às pessoas. 



Dentro da situação apresentada no município de Francisco Morato, há a 

necessidade de implementar políticas públicas que atuem de forma interseccional. Isso 

ocorre através de ações que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

violência, desenvolvendo formas de enfrentamento às exclusões e discriminações por meio 

de medidas de prevenção, reparação, geração de trabalho, renda, opções de acesso e 

garantia de direitos. Nossas propostas para este subeixo se dão a seguir: 

 

20. Implantar a incubadora de startups (empreendedorismo). (ODS 8 

Meta: 8.3) 

Justificativa: Dada a latente demanda de usuários nos equipamentos da Política 

Pública de Assistência Social em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

adicionado ao agravamento pela Pandemia do COVID-19, a implantação da incubadora 

incentivará potencialidades e promoverá autonomia, ofertando cursos profissionalizantes 

para geração de renda. O programa terá forte enfoque empreendedor a fim de despertar 

determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio próprio. 

. 

21. Firmar parcerias para cursos profissionalizantes. (ODS 8 Meta: 8.3) 

Justificativa: Priorizar a formação profissional de seus habitantes, especialmente 

dos jovens e adolescentes, é um dos passos para o desenvolvimento econômico e social 

de um município. Cursos profissionalizantes conectados à realidade local e às 

necessidades do mercado empregador de mão-de-obra dão oportunidade a jovens e 

adultos se profissionalizarem e assim terem maiores oportunidades de trabalho e 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

22. Desenvolvimento da área industrial, junto ao novo acesso a cidade e o 

novo Plano Diretor para a promoção do desenvolvimento local. (ODS 8 Meta: 8.3 ODS 9 

Meta: 9.3) 

Justificativa: As distorções existentes anteriormente no Plano Diretor foram 

corrigidas com a atualização realizada na gestão 2017-2020. A missão agora é promover 

a sua aplicabilidade, com a expansão na região de áreas industriais e empresariais. Mesmo 



com um território pequeno, é perfeitamente possível que a cidade se desenvolva na 

geração de empregos e renda nesse contexto. 

 

23. Facilitar a abertura e encerramento de empresas por meio de 

plataforma digital. (ODS 9 Metas: 9.1 e 9.3) 

Justificativa: Com o advento das TIC’s (tecnologias da informação e 

comunicação) cada vez mais o mundo virtual otimiza ações que anteriormente eram feitas 

de forma analógica. Por isso é necessário que a gestão pública vá ao encontro do avanço 

desse mundo digital, virtual, facilitando o processo do empreendedorismo e reduzindo as 

burocracias causadas pelas barreiras físicas, otimizando o tempo.  

 

24. Desenvolver acesso a parcerias junto com agentes financeiros. (ODS 

1, Meta: 1.4 ODS 8, Meta: 8.10) 

Justificativa: O mercado de crédito está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento econômico, e o acesso às fontes de financiamento é um dos fatores 

essenciais para que isso aconteça. A atividade de micro finança se caracteriza como a 

oferta de serviços financeiros para a população de baixa renda que não tem acesso a outros 

serviços do sistema financeiro tradicional. Os programas de microcrédito estão presentes 

atualmente em todos os continentes, em 85 países. O Banco do Povo Paulista foi criado 

em 1997 pelo governador Mário Covas e funciona até hoje, fomentando a geração de 

emprego e renda, como também apoiando iniciativas de micro empreendedores formais e 

informais. O Banco do Povo apresenta a menor taxa de juros entre as instituições 

financeiras do país, 0,35% ao mês (alguns programas possuem juro zero), creditando 

valores para capital de giro e investimento fixo. Sua estrutura é composta por um grupo 

executivo de crédito que gerencia o programa, supervisores regionais e unidades 

municipais e regionais de crédito. A abertura de uma unidade em Francisco Morato pode 

promover o desenvolvimento socioeconômico da região e criar oportunidades para a 

população. 

 



EIXO 2: Desenvolvimento sustentável, segurança e mobilidade Urbana  

 

O eixo “Desenvolvimento Sustentável, Segurança e Mobilidade Urbana consiste 

em elementos estruturais e entrelaçados que impulsionam o desenvolvimento 

socioeconômico de um local. Primeiramente, o desenvolvimento sustentável trata da 

habilidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as gerações 

futuras, ou seja, não esgotar os recursos. Para ser alcançado depende de planejamento, 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e, primordialmente, considerar a 

proteção ao meio ambiente em todo o processo.  

Além disso, e não menos importante, deve-se proporcionar uma economia 

socialmente justa, uma vez que o aumento da pobreza e desigualdade leva ao uso 

indiscriminado dos meios naturais. A segurança, por exemplo, permeia a sustentabilidade 

do regime de liberdade que é direito de todos. A sensação de segurança é passível de ser 

mensurada e perceptível à população, indo além da esfera pessoal, devendo ser entendida 

como um todo. 

Por fim, a mobilidade urbana é a condição que permite o deslocamento das 

pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. 

Um plano de mobilidade urbana, permitindo que seja fluida, prática e com maior qualidade 

de vida, é um caminho para a mobilidade sustentável.  

 

Meio ambiente e Saneamento 

 

Na realidade atual, é impraticável que se tenha uma boa gestão sem a 

preocupação por adotar premissas e ações sustentáveis. O conceito de meio ambiente foi 

se delineando através dos tempos e pode ser definido legislativamente como o conjunto de 

condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural 

e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Portanto, ele 

também está relacionado às realidades econômicas e políticas. Buscar maior qualidade 

nos processos com uma política ecologicamente correta e o cuidado na utilização de 

tecnologias limpas são as maiores estratégias sustentáveis da administração pública.  



O maior e melhor acesso à informação e o aumento da participação social têm 

sustentado mudanças de atitude que favorecem maior consciência ambiental coletiva. Há 

também um envolvimento cada vez maior da sociedade civil nos espaços deliberativos e 

são esses os princípios de uma gestão descentralizada, integrada, colegiada e 

participativa. Cumpre ressaltar que os serviços de saneamento básico exercem função 

especial aos cidadãos, pois são grandes responsáveis na qualidade ambiental, trazendo 

melhores condições de saúde para a população evitando contaminação e proliferação de 

doenças. As propostas desse subeixo são: 

25. Elaborar Plano Diretor de Saneamento Básico. (ODS 6 Metas: 6.2 e 

6b) 

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida nas zonas periurbanas. Uma política 

de saneamento básico passa pelo entendimento dos fatores políticos, sociais e econômicos 

localizados no seu campo histórico. Seu conteúdo é um saber produzido que influencia a 

ação do Estado. Seu fim principal é a promoção da salubridade ambiental e da saúde 

pública, ambas responsabilidades do Estado. 

 

26. Firmar parceria junto aos governos para elaboração do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. (ODS 11 Meta: 11.6 ODS 12 Meta: 12.5) 

Justificativa: Melhorar a destinação dos resíduos sólidos. A maior concentração 

de pessoas em áreas urbanas produz cada vez mais resíduos. Seu manejo inadequado 

gera problemas socioambientais, econômicos e de saúde pública. Cada ente federado tem 

suas responsabilidades e campos de atuação frente aos desafios de prevenção à poluição 

do solo, do ar e dos recursos hídricos. Nas elaborações das ações deve-se incorporar as 

diretrizes do Plano Estadual e do Plano Nacional. 

 

27. Maior eficiência nos serviços de coleta e destinação dos resíduos 

domiciliares. (ODS 12 Meta: 12.4) 

Justificativa: Diversos problemas ambientais são causados pela geração de 

resíduos sólidos. A gestão desses resíduos tem impacto direto na qualidade de vida das 

pessoas, especialmente em cidades de porte médio e grande, e representam 



oportunidades para obter o comprometimento da população e do poder público com a 

sustentabilidade. 

 

 

28.  Reforçar o diálogo com a empresa responsável pelo serviço de 

água/esgoto. (ODS 12 Meta: 12.2) 

Justificativa: O uso racional dos recursos hídricos é uma agenda que precisa ser 

adotada por pessoas, empresas e pelo governo. A companhia fornecedora de água, 

embora atenta à qualidade do serviço e com indicadores de eficiência positivos, pode 

melhorar os índices de consumo/perdas, para minimizar o desperdício e subutilização da 

água. 

 

29. Implementar ações para prevenção de enchentes: Construção de 

Piscinões; Desassoreamento de rios/córregos; Manutenção ampliação do sistema de 

drenagem de águas pluviais. (ODS 11 Meta: 11b) 

Justificativa: Evitar desastres relacionados a ação da chuva. Planejar formas de 

conter o acúmulo excessivo de águas, especialmente em ocasiões onde o volume de água 

desabada é maior do que a capacidade de escoamento da cidade. As vias de escoamento 

da cidade não são capazes de completa drenagem. Além disso, os rios estão cada vez 

mais estreitos e rasos. É necessário minimizar o impacto da urbanização no ciclo 

hidrológico com um plano de desenvolvimento urbano que considere a hidrologia local. As 

ações precisam combinar projetos de redução de danos com obras de melhorias na 

infraestrutura pública. 

 

30. Implantar o Programa de Reciclagem e Coleta de Lixo Seletivo. 

Construir barracões de triagem do lixo ou pontos de descartes e a realização de trabalho 

social junto aos “agentes ecológicos” (catadores de recicláveis). (ODS 12 Metas: 12.4, 12.5 

e 12.8) 

Justificativa: Melhorar a destinação de resíduos recicláveis. Os resíduos sólidos 

urbanos, parcela de lixo gerada nos domicílios, comércio e setores públicos necessita de 

correto gerenciamento para que seu descarte inadequado não gere poluição do solo, água 



e atmosfera, disseminando doenças e perda de grandes áreas para disposição desses 

resíduos. Uma ferramenta de grande auxílio é a Coleta Seletiva, haja vista que a separação 

inicial é fundamental para o destino correto dos resíduos. Surgindo, ainda, uma categoria 

de profissionais (os catadores de material reciclável), que podem se beneficiar em 

organizações coletivas como associações e cooperativas de trabalho. 

 

31. Estimular ações de valorização, aproveitamento e recuperação de 

praças. (ODS 11 Metas: 11.3 e 11.7) 

Justificativa: Recuperar a “autoestima” dos bairros e conscientizar os munícipes 

sobre a importância da valorização do espaço público. Durante a década de 80, o município 

experimentou um crescimento desordenado por conta, especialmente, do crescimento 

demográfico da capital, São Paulo. Dessa forma, a cidade de Francisco Morato perdeu 

parte de suas características de cidade pequena e intimista e passou a ter problemas 

estruturais decorrentes do crescimento desordenado. Apesar de alguns problemas 

estruturais que merecem maior atenção de políticas públicas, a cidade de Francisco 

Morato, especialmente por conta dos processos migratórios, apresenta rica diversidade 

cultural e uma população receptiva, com amplo potencial para grandes eventos culturais e 

turísticos. Melhorar os espaços públicos de convivência de uma cidade é também melhorar 

a qualidade de vida da população, a sociabilidade e o potencial turístico do município. Por 

outro lado, lugares socialmente degradados e problemáticos, sem amparo de políticas 

públicas, tendem a ser reprodutores dessas lastimáveis condições.    

 

32. Desenvolver ações de controle de natalidade de cães e gatos. (ODS 

15 Meta: 15.a) 

Justificativa: Os animais domésticos, e em especial, cães e gatos, estão 

presentes na vida das pessoas e nas cidades. Muitos deles não possuem tutores e vivem 

pelas ruas, por motivos como abandono dos seus tutores, e até mesmo por processo 

histórico de vivência nas ruas, e podem ser vetores de diversas doenças e problemas de 

saúde pública. Por essa razão, as políticas públicas devem combater e tratar os maus 

tratos, além de preservar a sustentabilidade com o controle de natalidade com a castração 



de cães e gatos em situação de rua, bem como os animais de tutores que não tenham 

condições de arcar com os custos das cirurgias. 

 

Segurança e Defesa Civil 

 

A própria definição do que seria, de fato, segurança pública é complexa. O 

conceito serve mais como uma estrutura de instituições e relações sociais sobre como o 

Estado administra a ordem e os conflitos sociais. A segurança pública necessita de 

estruturas estatais e de demais organizações da sociedade para ser efetiva. A participação 

social por meio de instituições representativas é essencial para delinear qualquer política 

pública e estabelecer uma segurança cidadã.  

Atualmente, vivenciamos nas cidades um contexto cada vez mais presente de 

insegurança urbana. É urgente a necessidade de mudança de atuação dos organismos de 

segurança pública treinando a gestão de políticas públicas de riscos e desastres, 

responsabilidade dos órgãos de defesa civil, a agir com mais humanidade e rapidez 

evitando, assim, o aprofundamento do sofrimento social das pessoas afetadas por 

situações de desastre, ou mesmo daquelas vivendo em locais inóspitos e sem condições 

de qualidade de vida e segurança. As ações referentes a esse tópico são: 

33. Implantar o Plano de Segurança. (ODS 11 Metas: 11.1 e 11.7) 

Justificativa: O tema da segurança pública brasileira sempre foi discutido sob a 

ótica das esferas federal e estadual. Entretanto, o aumento da violência urbana fez com 

que a segurança pública entrasse na pauta dos governos municipais. Para que exista 

execução de políticas públicas de segurança adequadas é necessário diagnósticos exatos 

e consistentes da situação municipal. De posse desses dados, caberá ao governante 

orientar de forma criativa a redistribuição dos recursos recebidos e buscar verbas federais 

e estaduais para estruturação da área de segurança municipal. 

34. Implementação das obras e serviços, através de convênios, previstos 

no Plano Municipal de Redução de Riscos (ODS 11 Metas: 11.5 e 11.7) 



Justificativa: Parte das responsabilidades da administração pública é o 

gerenciamento dos riscos. O Plano Municipal de Redução de Riscos identifica as áreas de 

risco, quantifica o seu grau e indica propostas de intervenções. É um processo que 

depende, além de estudos, da participação da sociedade para que os riscos possam ser 

erradicados ou reduzidos a níveis aceitáveis. Dada a baixa arrecadação do município, é 

necessário buscar recursos estaduais e federais para plena execução das ações. 

 

35. Ampliar monitoramento e fiscalização das áreas de risco. (ODS 11 

Metas: 11.3 e 11.4) 

Justificativa: Aumentar a segurança na cidade. É preciso fiscalização municipal, 

especialmente em áreas de proteção ambiental e permanente. Em locais em 

desenvolvimento, como Francisco Morato, é comum desajustes estruturais causados pela 

invasão de áreas ambientais, o que é agravado pelo estabelecimento de moradias em 

áreas de riscos, como deslizamentos, enchentes etc. Para evitar e/ou minimizar os efeitos 

do que já está estabelecido, é necessário planejamento ambiental focado na preservação 

e conservação dos territórios. O fortalecimento da fiscalização em áreas de risco faz parte 

desse planejamento. 

 

Trânsito e Mobilidade Urbana 

 

Estratégias de mobilidade urbana devem propor medidas de construção, 

ampliação, adequação e operação do sistema viário principal. Essas medidas visam tirar o 

melhor proveito da condição urbanística da cidade, melhorar a segurança e fluidez do 

tráfego geral e determinar diretrizes para planejamento, operação, gestão e regulação do 

transporte coletivo. Deve-se agir com planejamento prévio e transparência priorizando os 

meios de transporte coletivos e os não motorizados (pedestres e bicicletas). 

Os recursos federais para investimento público em mobilidade urbana foram 

limitados desde o começo do século XXI. Além da melhoria do transporte coletivo é 

necessário pensar no uso racional do automóvel e no planejamento integrado dos serviços 

com a ocupação e utilização do solo. O departamento de trânsito precisa agir com 



planejamento, condições de trabalho e equipe suficiente de recursos humanos para 

acompanhamento das ações. Propõe-se, para esse subeixo, as seguintes ações:  

36. Aperfeiçoamento do sistema de estacionamento rotativo. (ODS 11 

Meta: 11.3) 

Justificativa: O estacionamento rotativo é um sistema que tem sido 

implementado em diversas cidades com o objetivo de garantir a rotatividade dos veículos 

nos estacionamentos públicos. Para que essa rotatividade ocorra é necessária uma 

limitação de tempo para cada usuário indicada nos cartões de estacionamento. Para 

garantir sua utilização, os fiscais de estacionamento são distribuídos em setores de 

fiscalização. O ideal é ter uma distribuição uniforme das vagas levando em conta as taxas 

de ocupação em cada setor. Para isso, há diversas metodologias e sistemas que fazem os 

cálculos para definição das melhores técnicas a serem aplicadas, garantindo o bom 

funcionamento do sistema e uma fiscalização eficiente  

 

37. Aprimorar a sinalização viária (horizontal/vertical). (ODS: 11 Meta: 

11.3) 

Justificativa: Diminuir acidentes causados por falta de sinalização. A sinalização 

viária é o principal meio de comunicação entre a via e os usuários. Por essa razão, a 

sinalização deve ser de fácil compreensão e aplicada da maneira correta. Em muitos casos, 

a implantação da sinalização horizontal e vertical não é estudada e analisada antes de sua 

inserção na malha viária. O quantitativo de acidentes está relacionado também às 

irregularidades na disposição da sinalização viária. Por isso, sua correta aplicação é um 

importante fator de prevenção de ocorrência de acidentes de trânsito. 

 

38. Criação de “baias” para paradas de ônibus. (ODS 11 Metas: 11.2 e 

11.7) 

Justificativa: Organização das paradas de ônibus. O crescimento da   população 

urbana faz crescer também as demandas por planejamento, instituição de políticas 

públicas, criação de infraestrutura e oferta de serviços públicos. O transporte público 

coletivo é um desses serviços; mais do que isso, é um serviço essencial, devendo ser 



acessível a toda população. É de responsabilidade dos municípios organizar o serviço de 

transporte público coletivo, bem como de investir no design, infraestrutura e sistema de 

informação que beneficiem os usuários 

 

39. Otimizar os serviços de transporte. (ODS 11 Metas: 11.2 e 11.7) 

Justificativa: As novas demandas orientadas nas novas tecnologias e os meios 

mais tradicionais de locomoção precisam ser geridos de maneira integrada e responsável, 

de forma a otimizar e cumprir a suas funções de transportar com qualidade segurança e 

eficiência.   

 

40. Instalar coberturas nos pontos de ônibus em parceria com a iniciativa 

privada (PPP’s). (ODS: 11, Metas: 11.2 e 11.7) 

Justificativa: Melhorar a qualidade dos serviços prestados.  O crescimento da 

população urbana faz aumentar também as demandas por planejamento, instituição de 

políticas públicas, criação de infraestrutura e oferta de serviços públicos. O transporte 

público coletivo, um desses serviços, é essencial e deve ser acessível a toda população. É 

de responsabilidade dos municípios organizar o serviço de transporte público coletivo e 

investir no design, infraestrutura e sistema de informação que beneficiem os usuários. 

 

41. Implementar o programa de educação de trânsito para crianças e 

adultos, pedestres e motoristas. (ODS 11 Meta: 11.2) 

Justificativa: A formação de cidadãos conscientes e de motoristas educados, 

reduzindo o número de acidentes no trânsito, é um dos desafios da modernidade. Através 

da introdução da educação para o trânsito, em todos os níveis escolares, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior, respeitando os limites e potencialidades de cada faixa etária, 

consegue alterar o comportamento dos motoristas como também mudar o comportamento 

dos pedestres, contribuindo para um trânsito mais seguro e eficiente. 

 



EIXO 3: Desenvolvimento Urbano 

A política pública acontece de fato nas cidades, pois é onde as pessoas moram 

e têm acesso aos agentes de políticos. É nas cidades onde há uma acentuada cobrança 

pelos direitos, e onde os cidadãos expressam os seus anseios. Em algumas máximas, 

como por exemplo “Mais Brasil e Menos Brasília”, se evidencia o sonho de um novo pacto 

federativo onde os municípios tenham mais acesso aos recursos de forma mais direta. Esse 

acesso potencializaria a efetivação das políticas públicas, já que historicamente muitos 

programas de estruturação são pensados nos gabinetes da capital federal, e não 

conversam na prática com a realidade das cidades.  

 

Infraestrutura e zeladoria 

Desde os anos 1990, as várias crises econômicas sofridas no país provocaram 

mudanças na condução das políticas públicas. Como forma de cortar custos, houve uma 

redução de investimentos públicos, e essa redução foi sentida principalmente na área de 

infraestrutura. Entretanto, investimentos nesse setor são essenciais para o processo 

produtivo. Isso significa investir indiretamente em todas as outras áreas, já que a melhoria 

da infraestrutura reflete em vários outros processos.  

Melhores condições de trabalho precisam ser uma política institucional. A 

qualidade de vida no trabalho deve fazer parte do planejamento da gestão pública. Isso 

requer planejar espaços, objetivos, metas, recursos instrumentais e métodos de avaliação, 

não apenas para oferecer excelente serviço público, mas também as melhores condições 

para que esse trabalho possa emergir. 

42. Renovação e ampliação da frota de veículos e máquinas para 

infraestrutura e zeladoria. (ODS 11 Meta: 11.3) 

Justificativa: Melhorar as condições de trabalho dos servidores. A crescente 

tendência à privatização e/ou terceirização dos serviços de manutenção e zeladoria vem 

ocorrendo porque, historicamente, o gerenciamento e manutenção dos equipamentos 

públicos foram insuficientes. Além disso, faltou investimento nas etapas do 

desenvolvimento gerencial, responsável pelo planejamento, projeto, execução e 



manutenção de serviços. A carência de mão de obra e de equipamentos de infraestrutura 

torna a prestação de serviços ineficiente. Desta forma, é de suma importância investir, além 

da equipe, na frota de maquinários e equipamentos o que possibilitará realizar um trabalho 

sério e eficiente com a máquina pública.  

 

43. Aprimorar a prestação de zeladoria urbana. (ODS 11 Meta: 11.3) 

Justificativa: Garantir aos munícipes um serviço de qualidade. Os serviços de 

zeladoria objetiva o alinhamento com a visão estratégica do município para ofertar serviços 

eficientes à população e centrados nos usuários. O tripé que sustenta a zeladoria é a 

administração, conservação e programação, que são a base da governança. Garantir a 

eficiência dos serviços de zeladoria é arranjar de maneira harmônica os atores 

responsáveis pelas tomadas de decisões na ordem e eficácia do local. 

Obras 

Desde a época do Brasil Império as Secretarias de Obras foram parte da 

estruturação da administração pública. Seus ideais eram o progresso, a civilização e a 

busca por inserir o Brasil no rol de nações desenvolvidas. Atualmente, os ideais evoluíram 

para a busca do oferecimento das melhores condições possíveis em termos de 

infraestrutura para a população e o melhor funcionamento das cidades. 

É necessário que se busque sempre o aprimoramento dos processos de 

gerenciamento de projetos, já que na maioria dos casos, e por determinação Legal, são 

contratadas para a realização das obras construtoras e incorporadoras externas, cabendo 

à Prefeitura o planejamento e a gestão desses contratos e projetos. Desta forma, faz-se 

necessária a adoção de “gerenciamento de projetos” aplicando criteriosamente as fases de 

iniciação, planejamento, execução e fechamento, de modo que a fase de planejamento seja 

a mais longa e detalhada do projeto (com escopo, necessidades, recursos, tempo e custos 

bem definidos).  

Isso garante que, no canteiro de obras, seja realizada a parte de execução do 

projeto evitando-se, ao máximo, atrasos nos repasses, prorrogação de prazos e aditivos 



contratuais prevenindo o desperdício de recursos já tão escassos. As ações propostas para 

esse subeixo estão descritas a seguir: 

44. Novo Viaduto na Região Norte do Município. (ODS 11 Metas 11.2 e 

11.3) 

Justificativa: Ampliar as opções de deslocamento dos munícipes. O aumento da 

frota de veículos, fruto dos incentivos governamentais, do crescimento urbano e ineficiência 

do transporte público, tem comprometido a fluidez do trânsito. A opção por transporte 

motorizado individual causa problemas como congestionamentos, acidentes e outros 

conflitos de trânsito. Para abrandar esses problemas são necessárias obras de 

infraestrutura, sempre visando a mobilidade urbana sustentável. É preciso que sejam 

considerados fatores como adequada circulação de pedestres, ciclistas, ônibus e demais 

veículos, bem como critérios de acessibilidade e condições seguras para travessia de 

pedestres e ciclistas para que a obra seja sustentável. O novo viaduto trará a Francisco 

Morato um grande avanço na mobilidade urbana sustentável. 

 

45. Pavimentar vias de terra do Município, visando uma melhor qualidade 

de vida aos moradores por meio do programa de pavimentação Novos Caminhos. (ODS 11 

Metas 11.2 e 11.3) 

Justificativa: O crescimento desordenado da cidade faz com que surjam diversos 

problemas ambientais, econômicos e sociais, fazendo decair os índices de qualidade de 

vida das cidades. A implementação de princípios e diretrizes de mobilidade urbana 

sustentável é essencial para minimizar essas questões. A pavimentação de vias é um dos 

fatores essenciais na positiva avaliação do nível de sustentabilidade da mobilidade urbana, 

pois facilita o bom andamento do sistema de transportes, promove maior acessibilidade 

aos munícipes e traz desenvolvimento à cidade. 

 

46. Ampliação, manutenção, revitalização do sistema de Iluminação 

Pública. (ODS 11 Meta: 11.3) 

Justificativa: Aumentar a segurança melhorando a iluminação pública. A 

iluminação pública é o serviço de provimento de luz no período noturno ou em 



escurecimentos diurnos ocasionais, bem como em locais que necessitem de iluminação 

permanente. Sua regulação não é centralizada, ou seja, a prestação do serviço é 

competência de cada um dos municípios brasileiros. Há, por conta disso, uma grande 

diversidade nos métodos, sistemas e tecnologias adotados, o que impacta diretamente na 

qualidade do serviço em cada localidade. A adoção de tecnologias mais modernas e 

eficientes permite maior qualidade no serviço e ganhos na redução do consumo de energia 

elétrica. Ainda, permite melhores níveis de iluminação utilizando potências cada vez 

menores. 

 

47. Efetivar parceria junto aos governos Estadual e Federal para 

pavimentação da Estradas vicinais no município. (ODS 11 Meta: 11.a) 

Justificativa: Francisco Morato tem uma frota estimada de 23 mil veículos e 

crescente processo de urbanização acarretando impedimento ao fluxo de trânsito nas áreas 

centrais. Assim sendo, faz-se necessária uma grande obra de infraestrutura nas estradas 

de ligação no extremo norte da cidade, ligando as zonas oeste e leste da ferrovia, principal 

meio de transporte utilizado pelos moratenses. A intervenção que esse projeto propõe 

abrange uma extensão de cerca de 6,5 quilômetros e alcança diretamente os bairros Jardim 

São Joaquim, Chácara Jacob Kutchner, Jardim Nossa Senhora do Rosário, Residencial 

Ferrão, Chácara Vista Alegre, Chácara Alto do Belém, Bairro Jardim, Parque Morumbi, 

Jardim Astúrias, Jardim dos Bandeirantes e Jardim Flórida. O investimento nas Estradas 

dos Porretes e do Botujuru é uma iniciativa arrojada que muito contribuirá para o 

crescimento e desenvolvimento sustentável. 

 

48. Revitalizar os centros comerciais dos bairros e suas áreas coletivas. 

(ODS 11 Metas: 11.3 e 11.5) 

Justificativa: Muitas das reformas urbanas nas grandes cidades brasileiras, 

especialmente durante os anos 80 e 90, concentraram-se em realizar obras em áreas 

centrais, com finalidades imobiliárias, o que ocasionou a expulsão da população para as 

extremidades da cidade, em locais com pouco investimento público. Nessas duas décadas 

ocorreu o fenômeno chamado por muitos estudiosos de tragédia urbana brasileira. 



Acarretou aumento de enchentes, desmoronamentos, poluição dos recursos hídricos e do 

ar, impermeabilização do solo, desmatamento, congestionamento habitacional, retorno de 

epidemias, violência e exclusão social. Esses territórios, conhecidos como subúrbios, 

circundam áreas de aglomerados urbanos e por estarem afastados das áreas centrais, 

desenvolvem uma espécie de subestrutura de cidade, ainda que careça de infraestrutura 

básica. É preciso evitar que os subúrbios funcionem como espaços de marginalidade 

social, distribuindo recursos econômicos, políticos e culturais do centro para essas áreas, 

num caminho inverso de investimento do que é realizado. Portanto, promover um novo 

ponto de reequilíbrio centro-periferia. 

 

49. Implantar o Plano Municipal de Habitação. (ODS 11 Meta: 11.1) 

Justificativa: Garantir o direito a uma habitação segura. Francisco Morato 

apresenta grande parte de suas moradias feitas por autoconstrução e, em muitos casos, 

em terrenos inadequados. As políticas habitacionais tiveram uma revolução no Brasil a 

partir da implementação do “Ministério das Cidades” em 2003. O Plano Nacional de 

Habitação foi lançado em 2008, com ênfase no planejamento para atender a uma demanda 

complexa: o número de assentamentos precários no país, com suas diversas facetas de 

enfrentamentos, tanto na esfera de moradias, quanto em outros campos como o 

urbanístico, social e administrativo. Os municípios possuem importante papel no 

planejamento de seus territórios e devem elaborar seus planos municipais de habitação 

alinhados às políticas nacionais e estaduais. 

 

50. Ampliar o Programa de Regularização Fundiária. (ODS 11 Meta: 11.1) 

Justificativa: A efetivação da regularização fundiária em núcleos urbanos 

informais através da implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas é 

essencial para o desenvolvimento urbano das cidades e garantir segurança jurídica na 

posse. É de interesse do município que as pessoas estejam integradas à cidade, tanto no 

sentido socioespacial, como no jurídico. A regularização fundiária ainda traz benefício como 

aumento da arrecadação de impostos, que reaplicados em políticas públicas, trazem 

melhoria e crescimento ao município.   



EIXO 4: Desenvolvimento Humano 

O conceito de desenvolvimento humano surgiu como um processo de ampliação 

das alternativas que foca exclusivamente o ser humano, independente dos seus recursos, 

para que ela tenha capacidade e oportunidade de livre arbítrio nas suas escolhas. A renda 

é importante como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. O conceito de 

Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para medir o avanço na 

qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e 

considerar outras características, tais como as sociais, culturais, educacionais, lazer, saúde 

e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 

 

Assistência Social 

Com a instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) moratense, 

por meio da Lei Municipal nº 2.944 de 21/07/2017, cada vez mais a municipalidade foi 

convocada a exercer sua responsabilidade de proteção social em sua dimensão pública. 

Essa proteção efetiva-se por um conjunto de ações, que se destinam a todos e todas, e 

tem a responsabilidade de resolver, suprir e prover determinadas necessidades da 

população.  

Apresentamos algumas Ampliações e Implantações de serviços 

fundamentados na equidade e firmados sobre “território vivo” em relação às diversidades 

regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais priorizando aqueles que 

estiverem em situação de desproteção pessoal e social, principalmente numa realidade pós 

COVID-19, onde teremos uma virada cultural das políticas públicas e um “novo normal” das 

questões sociais. As ações desse subeixo são: 

51. Implantar mais 02 (dois) CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social). (ODS 05 Meta: 05.1 ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: O CRAS é uma unidade de organização da vigilância social que 

garante que os serviços de proteção básica sejam acessíveis a todos os cidadãos. Fica a 

cargo do município a definição dos territórios de referência. Atualmente a referência destes 

02 bairros (Jardim Sílvia e Vila Guilherme) pertencem ao território do CRAS Jardim 



Vassouras, que possui grande concentração de famílias em situação de vulnerabilidade 

social. O acesso desses bairros ao equipamento se torna dificultoso devido a distância. A 

construção dos novos equipamentos permitirá o acesso da população usuária e melhor 

divisão dos bairros do entorno, permitindo melhor acompanhamento às famílias. 

 

52.  Implantar CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) volante. 

(ODS 05 Meta: 05.1 ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: Facilitar os acessos aos usuários que estão distantes dos CRAS. 

Profissionais se deslocam ao longo do território referenciado a fim de levar 

informações/orientações, bem como realizar atendimentos assistenciais. Trata-se de uma 

estratégia de enfrentamento à realidade socioterritorial, onde o distanciamento de algumas 

residências ocasiona falta de acesso da população usuária aos serviços básicos da 

assistência social. A garantia do serviço de CRAS volante é assegurada através da 

Resolução nº 10/2009 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT - a expansão do 

financiamento para a proteção básica nos municípios, favorecendo a implantação do 

trabalho volante, a ser realizado pelos CRAS já atuantes em municípios onde ocorre a 

dispersão da população. 

 

53. Otimizar o atendimento do CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social). (ODS 05 Meta: 05.1 ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: O CREAS oferece serviços que devem estar articulados com os 

serviços da proteção básica e especial, com as políticas públicas e com o Sistema de 

Garantias de Direitos. Somente dessa forma uma rede efetiva de proteção social será 

estruturada. A implantação deste equipamento, que atende às diversas situações de 

violações de direitos neste território, se dá a partir  de diagnóstico realizado nos anos de 

2018-2019 no equipamento CREAS, onde percebe-se maior demanda deste território nos 

serviços de Medidas Socioeducativas e Serviço de Proteção Especializado às famílias e 

Indivíduos (PAEFI), a fim de disponibilizar atenção especializada próximo ao território com 

maiores índices de violação de direitos, principalmente das mulheres. 

 



54. Implantar o Centro Dia da Pessoa Idosa com cofinanciamento do 

Estado de SP e governo federal. (ODS 03 Meta: 03.d ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: O Centro Dia da Pessoa Idosa é voltado para o atendimento das 

pessoas idosas, para prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos evitando 

assim o isolamento social e a institucionalização do idoso. Visa também a redução do 

número de internações médicas e de acidentes domésticos com idosos, bem como 

fortalecimento dos vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados 

básicos necessários ao idoso. O equipamento compartilha com as famílias a provisão de 

cuidados essenciais a seus idosos. Incentiva e promove ainda a participação da família e 

da comunidade na atenção às pessoas de idade avançada. 

 

55. Implantar o Centro Dia da Pessoa com Deficiência. (ODS 05 Meta: 

05.1 ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: O Centro Dia da Pessoa com Deficiência presta atendimento à 

pessoa com deficiência através de levantamento de dados do cadastro único para 

Programas Sociais do Governo Federal, onde das famílias cadastradas que tem entre seus 

parentes pessoas com deficiências e, entre esses, que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada. Realiza ainda levantamento de informações do equipamento CREAS sobre 

pessoas com deficiência que sofrem violações de direitos das mais diversas. 

 

56. Implantar Residência para Mulheres vítimas de violência em parceria 

com CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juquery). (ODS 05 Meta: 05.1 ODS 

10 Meta: 10.3)  

Justificativa: Necessidade baseada nos indicadores de atendimento da 

Delegacia de Defesa da Mulher de Francisco Morato (DDM) com dados de 2018-19. O 

equipamento protegerá as mulheres que não possuem retaguarda familiar para cessar a 

situação de violência. Acautelar a situação geradora do Boletim de Ocorrência e Medidas 

Protetivas propiciando condições de segurança física, emocional e o fortalecimento da 

autoestima. Possibilitará a construção de projetos pessoais visando a superação da 

situação de violência, o desenvolvimento de capacidades e oportunidades para autonomia 



pessoal e social; promoverá acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com 

vistas à inclusão produtiva para sua autonomia e desligamento do serviço. 

 

57. Implantar a República para jovens oriundos do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes em parcerias com o CIMBAJU (Consórcio 

Intermunicipal da Bacia do Juquery). (ODS 05 Meta: 05.1 ODS 10 Meta: 10.3)  

Justificativa: A República para jovens oriundos do Serviço de Acolhimento 

Institucional é um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que foram vítimas de 

violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado 

e proteção por sua família. Apesar de ser uma medida excepcional, tanto Francisco Morato 

como os municípios do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juquery apresentam 

demanda que justifica sua implementação. O equipamento visa preservar e fortalecer as 

relações familiares e comunitárias das crianças e dos adolescentes. 

 

58. Implantar o Programa Primeira Infância do SUAS (Sistema Único da 

Assistência Social) em parceria com a Saúde e a Educação. (ODS 03 Meta: 03.d ODS 10 

Meta: 10.3) 

Justificativa: A implantação do Programa é uma demanda prioritária, conforme 

Constituição Federal em seu artigo 227, além de abranger o trabalho intersetorial com as 

demais secretarias do município. O objetivo primordial do Programa é, como preconiza a 

Lei, colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

59. Ampliar o espaço do Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua - (Centro POP). (ODS 03 Meta: 03.d ODS 10 Meta: 10.3) 

Justificativa: Devido ao notório aumento dos atendimentos realizados no ano de 

2019 e início de 2020, o espaço existente tornou-se pequeno pelo volume de demandas. A 

ampliação do equipamento acolherá o usuário com mais dignidade podendo, ainda, possuir 

espaços de convivência e higienização garantindo os mínimos direitos sociais. 

 



Cultura e Turismo  

Muito mais do que democratizar a cultura permitindo, igualmente, a todas as 

pessoas o acesso a bens e equipamentos culturais, primordial para o crescimento humano, 

é preciso também que a gestão pública acolha toda a diversidade dos padrões de cultura. 

Isso significa que há diferentes públicos para diferentes conjuntos de atividades que 

responderão de formas diversas, dependendo da localização, faixa etária, classe social, 

histórico familiar e bagagem cultural anterior. O papel da gestão pública na cultura é 

colaborar com as várias práticas culturais e linguagens artísticas diversas contribuindo para 

a construção da cidadania cultural. Quanto mais políticas públicas forem criadas, maior 

será o resultado positivo destas ações. 

Afinal, a arte é uma das maneiras mais eficientes para manifestar tendências, 

criar conceitos e inserir novas maneiras para a ampliação da percepção do mundo, o que 

contribui fortemente para a formação cultural e social do cidadão. Houve um tempo em que 

as discussões sobre cultura estavam somente nas mãos de quem era considerado a “elite 

intelectual”. No entanto, a cultura na gestão pública é uma ação solidária, libertadora e 

igualitária.  

Fortalecer verdadeiramente uma gestão social de bens e equipamentos de 

cultura abrange planejar múltiplos espaços e formas de participação, assim como múltiplas 

formas de planejamento e avaliação. A gestão social é um processo de diálogo. E as 

responsabilidades e decisões são compartilhadas entre todos os agentes envolvidos. 

Nesse sentido, propomos as seguintes ações: 

60. Elaborar o Calendário Cultural para o Novo Parque. (ODS 03 Meta: 

03.d ODS 11 Meta: 11.7) 

Justificativa: A cidade é o lugar mais adequado para a promoção da inclusão 

social e para o exercício da cidadania de maneira ética. No território da cidade, o cidadão 

trabalha, tem família, se locomove, constrói suas redes sociais e enriquece seu repertório 

cultural. Ao se apropriar da cidade, o indivíduo passa de uma situação de isolamento para 

uma esfera universal da cidadania. Por isso, é essencial que a gestão pública planeje suas 

ações de modo a garantir que as pessoas tenham pleno acesso aos equipamentos de 



Esporte, Lazer, Cultura e às suas atividades, contribuindo para a integração e 

desenvolvimento humanos. 

 

61. Tombamento da Praça Belém da Serra. (ODS 11 Metas: 11.4 e 11.7) 

Justificativa: Tornar a Praça Patrimônio histórico. Dentre os aparelhos públicos 

existentes na área central da cidade, destaca-se a Praça Belém da Serra, projetada 

originalmente pelo engenheiro arquiteto Adriano Marchini e construída pelo primeiro 

prefeito eleito do município, Cassiano Gonçalves Passos,  durante a década de 60. A região 

da Praça Belém da Serra sempre foi um ponto de encontro especial para os moradores de 

Francisco Morato. A praça abrigou o primeiro Grupo Escolar do município. A escola ainda 

funciona no mesmo local. Desde a sua fundação, recebe eventos estudantis e culturais, 

além de ser um ponto de encontro, lazer e reunião para os moradores da cidade. O espaço 

da Praça sofreu durante anos com a depredação, deterioração por falta de manutenção e 

com a marginalização de seus espaços. No entanto, na gestão da Renata Sene de 2017 a 

2020, recebeu reforma e revitalização, o que trouxe novos ares à região mais movimentada 

da cidade de Francisco Morato, com a realização de diversos eventos culturais e de lazer 

que beneficiaram a população moratense. O próximo passo é tornar a praça patrimônio 

histórico garantindo sua conservação e atraindo potencial turístico para a cidade.  

 

62. Criação de novo Centro Cultural. (ODS 11 Metas: 11.4 e 11.7) 

Justificativa: Um Centro Cultural é definido como um espaço aglutinador de 

atividades culturais, criação, reflexão, desfrute e distribuição de bens culturais. A garantia 

do direito dos jovens ao acesso às atividades culturais é essencial no processo de 

desenvolvimento humano e do capital cultural do município. As novas instalações devem 

contar com acessibilidade para a promoção e difusão das atividades da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, ampliando o número de atendimento com maior número 

de salas e classes de aula, criação de Galeria de Arte, ampliação da Biblioteca Municipal e 

a instalação de um laboratório de informática com acesso à internet, promovendo a inclusão 

digital. 

 

63. Criação de Teatro Municipal (ODS 11 Metas: 11.4 e 11.7) 



Justificativa: O teatro já foi um equipamento usado para separar socialmente o 

povo da burguesia. Houve uma época que somente a corte tinha o direito de frequentar os 

grandes teatros. Entretanto, com o passar do tempo, o teatro incorporou todos os setores 

da sociedade. Até os dias de hoje, o teatro continua causando encantamento, mesmo com 

o advento da tecnologia. O teatro é capaz de concretizar de maneira única o aprendizado, 

seja de ordem informativa ou cultural. A construção de um teatro municipal no município é 

uma forma de garantir o direito dos jovens ao acesso às atividades culturais. Na concepção 

da arte e cultura, o teatro fornece ferramentas essenciais para o desenvolvimento do 

indivíduo, auxiliando no processo de reflexão, elaboração, criatividade e transformação. O 

Teatro Municipal permitirá uma programação cultural permanente servindo de espaço para 

a manifestação do artista local e região. Além disso, abrigar a Mostra Cultural de Francisco 

Morato, um projeto pensado e elaborado anualmente pela Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo. O projeto consiste na apresentação dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos 

alunos da Secretaria e é considerado a maior Mostra Cultural da região, com duração de 

dois meses de atividades ininterruptas de exposição de arte, espetáculos de dança, teatro, 

música, aberto a população e sem cobrança de ingresso.  

 

64. Fomento aos artistas locais. (ODS 11 Meta: 11.4) 

Justificativa: A institucionalização do fomento às artes através do financiamento 

de artistas e projetos artísticos são fatos de importância decisiva no desenvolvimento e 

reconhecimento das artes. Por intermédio da plataforma de cadastramento de artistas, com 

base de dados já em funcionamento, pode-se consolidar o cadastro cultural em nosso 

município, aproximando de forma democrática artistas e profissionais de arte e cultura. 

Através da criação editais para implementar as manifestações culturais, planeja-se proteger 

e promover a diversidade, a criação artística e manifestações individuais e coletivas, 

valorizando acima de tudo a fomentação da cultura local. 

 

65. Descentralização das atividades de cultura (ODS 11 Metas: 11.3 e 

11.4)  

Justificativa: Os territórios conhecidos como subúrbios circundam áreas de 

aglomerados urbanos e por estarem afastados das áreas centrais acabam desenvolvendo 



uma espécie de subestrutura de cidade, ainda que careça de infraestrutura básica. É 

preciso impedir que os subúrbios funcionem como espaços de marginalidade social, 

distribuindo recursos econômicos, políticos e culturais do centro para essas áreas, num 

caminho inverso de investimento do que comumente é realizado promovendo um novo 

ponto de reequilíbrio centro-periferia. Para isso, faz-se necessário ampliar as atividades da 

Secretaria de Cultura e Turismo, fomentando e incentivando as manifestações culturais nos 

bairros mais afastados do centro da cidade. Promover parcerias com Programa Criança 

Cidadã, ampliar as atividades culturais no Parque da Criança localizado no bairro Jd 

Vassouras e no Parque Alegria, localizado no bairro Jardim Alegria. 

 

66. Realização de Feira de Artesanato. (ODS 11 Meta: 11.4) 

Justificativa: Os movimentos populares artesanais são arranjos 

socioeconômicos alternativos baseados no saber popular com vistas à geração de renda. 

São cada vez mais comuns no Brasil, levando o poder público a tomar medidas de 

legitimação dessas práticas. As Feiras de Artesanato são ainda importantes segmentos 

dentro da indústria cultural, e um dos conceitos de economia criativa. Planeja-se lançar 

Edital para a credenciamento de artesãos da cidade, com o objetivo de fixar uma feira de 

artes no Município. As feiras de artesanato possuem uma variedade de produtos que 

contemplam inúmeras técnicas e segmentos, influenciados pela vocação artesanal e 

artística local e pela disponibilidade da matéria prima (sementes, fibra, cerâmica, metal, 

entre outros) de cada região. Esses materiais ao receberem a marca do homem tornam-se 

produtos culturais que se prestam a múltiplo uso, por meio dos quais o homem se expressa. 

O projeto tem como objetivo a difusão da regionalidade e características específicas do 

território e a produção artesanal, estimulando o turismo, gerando renda por parte dos 

artistas e ampliando a economia local.   

 

67. Criação de Museu Virtual. (ODS 11 Meta: 11.4) 

Justificativa: O projeto de Museu Virtual contará com um arquivo histórico da 

cidade, preservando a sua memória. A importância desse projeto se deve pelo vasto acervo 

fotográfico, literário, de artes e manifestações culturais existentes no território, porém não 

catalogados e indisponíveis para o acesso do cidadão. A proposta de criação de um museu 



virtual é eficiente e independe de um espaço físico, sendo necessário apenas o acesso à 

rede de internet e armazenamento virtual. Sendo assim, a conservação do material 

catalogado estará imune à ação do tempo, clima e outros, possibilitando para todos, a 

consulta virtual e em tempo integral. O museu contribuirá com exposições, informações e 

conteúdos gerados pelo Memorial Francisco Morato, corroborando na valorização da 

história da cidade conservando seu patrimônio material e cultural. 

 

Educação 

Desde as várias reformas educacionais que aconteceram a partir dos anos 1990, 

há uma nova relação entre a sociedade e o Estado que gerencia a política educacional. 

Muitos Estados e municípios passaram somente a almejar melhores indicadores de 

eficiência, como, por exemplo, políticas de cumprimento de metas. É muito importante ter 

em mente que, apesar da busca por eficiência na gestão pública ser uma decisão 

importante, políticas públicas são resultado de discussões e articulações entre diversos 

atores sociais. 

Gestores e lideranças públicas devem influenciar pessoas, organizar ações, 

trabalhar com a diversidade, com a diferença de ideias e opiniões, com trocas mútuas com 

a sociedade civil durante o processo de melhoria da educação. Ao buscar somente 

resultados, podemos perder de vista a noção de educação como bem público e como direito 

social. Pensar em educação é pensar em pessoas, e permitir que essas pessoas sejam 

parte desse processo em que estão inseridas, para que os índices deixem de ser apenas 

números e representem, de fato, melhorias na qualidade de vida e desenvolvimento 

humano. 

68. Oferecer uniforme escolar para as crianças a partir de 4 anos idade da 

rede municipal de ensino. (ODS 4 Metas: 4.1, 4.2 e 4.3) 

Justificativa: O uniforme escolar faz parte do conjunto de elementos materiais 

que compõem a cultura escolar. No caso das escolas públicas, o advento dos uniformes 

acompanha a expansão da rede de ensino. O vestuário tem a função de comunicar os 

aspectos sociais da sociedade onde os indivíduos se inserem, e o vestuário escolar inserem 



os alunos dentro de um código identitário escolar e da vida da cidade. As Leis federais que 

regem a indumentária escolar são as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que visa 

padronizar os alunos da rede pública e nº 8.907, de 06 de julho de 1994, que determina as 

regras de fardamento escolar 

 

69. Acabar com a lista de espera de vagas em creche; Ampliação e 

continuidade do Programa Mãos à Obra na Escola: com o aprimoramento manutenção 

preventiva corretiva das unidades escolares, construção, reforma e ampliação de novas 

escolas e cobertura de quadras.  (ODS 4 Metas: 4.1, 4.2 e 4.3)  

Justificativa:  Diminuir o número de crianças na fila de espera para vaga. O 

acesso à creche é direito da criança, e um dever do Estado. Nos últimos anos, nota-se no 

Brasil um aumento da procura por vagas de creche, o que pode ter se dado devido à 

qualidade da educação oferecida nas creches públicas. São diversas políticas públicas 

voltadas para a área da Educação Infantil que permitiram que as creches municipais 

ofereçam um serviço excelente para a população, proporcionando o estabelecimento de 

lugares destinados à construção das culturas infantis coletivas também oferecendo 

dispositivos de apoio às famílias na educação de seus filhos. Além disso, todos os 

estudantes necessitam de um espaço bem estruturado para melhor aprendizado. Promover 

a educação, também significa garantir um ambiente para que a aprendizagem possa 

ocorrer. O ambiente físico e a infraestrutura escolar são também fatores facilitadores do 

aprendizado e das interações humanas. É necessário analisar além do desempenho 

acadêmico dos estudantes, os fatores passíveis de intervenção que podem melhorar o 

sistema educacional e favorecer aprendizagens. 

 

70. Equipar as salas de recursos multifuncionais, fortalecendo o trabalho 

do Atendimento Educacional Especializado.  (ODS 4 Meta: 4.5) 

Justificativa: As salas de recursos multifuncionais são o lócus preferencial na 

oferta do atendimento educacional especializado. Estão presentes em 83% dos municípios 

brasileiros, no ensino regular. São dispositivos importantes na universalização do acesso à 

educação pública e gratuita. É preciso sempre manter o foco em fazer do ato de estudar 

um direito de todos: mulheres, negros, jovens e adultos trabalhadores, crianças em 



situação de vulnerabilidade e sujeitos que apresentem deficiências (de ordem sensorial, 

física e intelectual), altas habilidades/superdotação, bem como aqueles com transtornos 

globais do desenvolvimento 

 

71.  Revisão e atualização dos dispositivos legais que regem a Educação 

(Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, Estatuto do Magistério e dos 

Funcionários), inclusive os que fazem referência a Educação Especial, de modo a garantir 

a perspectiva inclusiva.  (ODS 4 Metas: 4.5 e 4.a) 

Justificativa: Dispositivos legais que regem as políticas públicas de Educação 

podem ser encarados apenas como um conjunto de atividades que gerarão documentos 

prontos e acabados, deixando de lado a produção coletiva, e negando a diversidade de 

interesses e atores sociais. Construídos sob uma perspectiva emancipatória, a ação desses 

documentos instaura, de fato, um processo de inovação de metodologias, sendo assim 

necessário que sejam construídos, executados e avaliados coletivamente. 

 

72. Implantar a Política de Educação Bilíngue, como projeto Piloto em 

escola de referência (infantil e fundamental), com professor bilíngue, instrutor e/ou 

professor de LIBRAS, escolas com referências para matrícula de alunos com 

surdez/Deficiência Auditiva. (ODS 4 Metas: 4.5 e 4.a) 

Justificativa: As Leis nº 10.436, de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 2005, tratam 

da língua brasileira de sinais (Libras) e da educação de surdos na formação docente, e 

indicam a necessidade de formar profissionais capazes de atuar como professores 

bilíngues, instrutores e intérpretes de Libras. Alunos surdos têm condições linguísticas 

diferenciadas e a língua de sinais é a língua de constituição de sujeitos surdos. Se as 

escolares incorporarem libras nos seus currículos, trarão melhores condições de 

aprendizagem para estes alunos. A atuação de profissionais bilíngues nas escolas 

demanda políticas governamentais para sua implementação 

 

73. Aprimorar os equipamentos das Escolas de Educação Infantil com 

Brinquedos e materiais pedagógicos. (ODS 4 Meta: 4.a) 



Justificativa: Todos os estudantes necessitam de um espaço bem estruturado 

para um melhor aprendizado. Promover a educação também significa garantir um ambiente 

para que a aprendizagem possa ocorrer. O ambiente físico e a infraestrutura escolar são 

também fatores na facilitação do aprendizado e das interações humanas. É necessário 

analisar além do desempenho acadêmico dos estudantes, estudando os fatores passíveis 

de intervenção que podem melhorar o sistema educacional e favorecer aprendizagens e 

interações. 

 

74. Fortalecer e ampliar a formação continuada e capacitação dos 

profissionais da educação (ODS 4 Meta: 4.c) 

Justificativa: As dinâmicas no processo do ensino aprendizagem são uma 

necessidade constante na educação, pois há novas técnicas, materiais e estudos 

pedagógicos que versão do papel da aprendizagem, e ainda com a pandemia a crise 

mundial obrigou de forma brusca  reinventar os meios nos quais a educação é efetivada 

com o uso dos meios digitais.  

 

Esportes e Lazer 

O Esporte precisa ser compreendido na gestão pública nas suas dimensões 

educacionais, participativas e de rendimento. O planejamento da gestão deve traçar ações 

que atendam às necessidades presentes, como também estabelecer bases para a 

obtenção de resultados a médio e longo prazo. É de grande impacto a importância do 

esporte formal e não-formal na promoção da qualidade de vida da população. O esporte é 

muito mais do que apenas competição, assim como o lazer vai além de uma brincadeira.  

É preciso evidenciar o esporte e lazer como parte das funções e vocações da 

cidade, como direito dos cidadãos e como parte da nossa identidade local, como povo. 

Também salientar e valorizar a importância da regularização do exercício da profissão do 

profissional de educação física, profissão agora regulamentada pelo Congresso Nacional e 

estruturada a partir de Conselhos Federal e Regionais. Todos os Sistemas, Secretarias, 

Fundos, Conselhos, Conferências e Seminários devem promover programas e projetos na 

área do esporte como políticas públicas instituídas. As ações desse subeixo são: 



75. Elaboração de calendário permanente de atividades para o Parque 

Municipal e para os equipamentos de Esporte e Lazer. (ODS 3 Meta: 3.4) 

Justificativa: A cidade é o lugar mais privilegiado para a promoção da inclusão 

social e para o exercício da cidadania de maneira ética. No território da cidade o cidadão 

trabalha, tem família, se locomove, constrói suas redes sociais e enriquece seu repertório 

cultural. Ao se apropriar da cidade, o indivíduo passa de uma situação de isolamento para 

uma esfera universal da cidadania. Por isso, é essencial que a gestão pública planeje suas 

ações de modo a garantir que as pessoas tenham pleno acesso aos equipamentos de 

Esporte, Lazer e Cultura e a suas atividades, contribuindo para a integração e 

desenvolvimento humanos. 

 

76.  Descentralização das atividades da Secretaria de Esportes. (ODS 3 

Meta: 3.5 ODS 4 Metas: 4.7 e 4.a e ODS 5 Meta: 5.5) 

Justificativa: Muitas das reformas urbanas nas grandes cidades brasileiras, 

especialmente durante os anos 80 e 90, concentraram-se em realizar obras e serviços em 

áreas centrais, com finalidades imobiliárias, o que ocasionou com a expulsão da população 

para as extremidades da cidade, em locais com pouco investimento público. Esses 

territórios, conhecidos como subúrbios, circundam áreas de aglomerados urbanos e, por 

estarem afastados das áreas centrais, acabam desenvolvendo uma espécie de 

subestrutura de cidade, ainda que careça de infraestrutura básica. É preciso evitar que os 

subúrbios funcionem como espaços de marginalidade social, distribuindo recursos 

econômicos, políticos e culturais do centro para essas áreas, num caminho inverso de 

investimento do que comumente é realizado. Quando se investe regionalmente, cria-se 

lideranças e o desenvolvimento urbano passa a expressar os anseios sociais e econômicos 

das comunidades moradoras dos subúrbios. O esporte, por sua vez, é um reconhecido 

canal de socialização positiva e inclusão social, capaz de proporcionar melhoria da 

qualidade de vida e da formação social de seus praticantes, através de valores como 

coletivismo, amizade e solidariedade. Populações historicamente marginalizadas obtém 

efeitos positivos para a saúde física, mental e social através da prática regular de atividades 

de lazer ou desportivas. A administração pública deve pensar em políticas e espaços que 



proporcionem a prática de atividades físicas regulares e que combatem o sedentarismo, 

pensando nessas políticas como meios de promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

77. Promover atividades paralímpicas. (ODS 4 Metas: 4.7 e 4.a) 

Justificativa: O Esporte acompanha a evolução, valores e conquistas da 

sociedade em que está inserido, e deve ser contextualizado em seu tempo e espaço. Novas 

configurações sociais geram objetos diferentes. A inserção de pessoas com deficiência no 

mundo esportivo e a consequente adaptação das práticas são um exemplo dessas novas 

configurações, já que a inclusão nada mais é do que a tomada de ações articuladas para 

adaptação das condições sociais para pessoas com deficiência. Nesse sentido, o esporte 

paralímpico é definido como o fenômeno esportivo modificado ou criado para suprir as 

necessidades dos envolvidos, podendo ser praticado em ambientes integrados ou 

especiais. É de responsabilidade da gestão pública prover esses espaços e oportunidades 

de maneira a otimizar a qualidade de vida de pessoas com deficiências e inseri-las 

devidamente no mundo da prática esportiva. 

 

78. Sediar competições esportivas nos diferentes níveis: municipal, 

regional, estadual e nacional. (ODS 11 Metas 11.7 e 11.a)  

Justificativa: Há várias as razões para o envolvimento de governos em suas 

diferentes esferas com o esporte, dentre elas, a garantia da ordem pública e  da equidade, 

proteção dos direitos humanos, promoção da saúde, articular o prestígio de uma 

comunidade/região, desenvolvimento da identidade e unidade entre cidadãos e facilitação 

do desenvolvimento econômico e social. Sediar eventos esportivos leva a uma 

reformulação das cidades, atraindo capitais e investimentos para a geração de fluxos 

turísticos. Desta forma, impulsiona-se as economias locais auxiliando na resolução de 

problemas sociais e físicos da cidade, através de processos de transformação urbana. 

Importante ressaltar que sediar eventos esportivos exige do poder público organização, 

capacidade   de   planejamento, execução   e   grandes investimentos. Com a construção 

de amplas estruturas na cidade, como o ginásio do CSU e a estrutura do Parque Municipal, 

torna-se possível a realização de grandes eventos. 

 



79. Inovar as atividades físicas e esportivas para a melhor idade (ODS 3 

Metas: 3.4 e 3.8) 

Justificativa: O aumento na qualidade de vida levou também a um aumento na 

expectativa de vida e crescimento da população idosa. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), um em cada 10 indivíduos no mundo tem mais de 60 anos. A atividade física 

e prática esportiva são excelentes instrumentos de saúde em qualquer faixa etária, e nos 

idosos induz a uma série de benefícios fisiológicos e psicológicos, como melhoria da 

circulação e oxigenação sanguíneas, aumento da massa muscular, controle da glicemia e 

controle lipídico, melhor controle da pressão arterial, melhoria da função pulmonar, melhora 

do equilíbrio e da marcha, menor dependência na realização de atividades diárias, melhor 

autoimagem, autoestima e maior qualidade de vida. É preciso que o poder público 

desenvolva ações objetivas e concretas para que se viabilize a prática regular de atividade 

física orientada para a melhor idade. 

 

80. Ampliar as atividades de esportivas nas escolas. (ODS 4 Meta: 4.7)  

Justificativa: O esporte é o veículo mais utilizado como forma de difusão do 

movimento corporal em escolas. A educação física é um importante meio de atingir esse 

objetivo. O movimento se manifesta através do jogo, do esporte, da dança e da ginástica. 

É necessário, entretanto, que se ofereça condições adequadas para que as aulas de 

educação física possam ser realizadas com segurança e qualidade. As novas estruturas 

escolares, como as quadras cobertas, oferecem a possibilidade de ampliação das 

atividades esportivas no contraturno escolar e também no período noturno. 

 

81. Implantação e modernização de campos de futebol e demais espaços 

esportivos e de lazer pela cidade (ODS 11 Metas: 11.7 e 11.a)  

Justificativa: As ideias favoráveis à prática de educação física e de atividades 

esportivas se fortaleceram no Brasil desde as primeiras décadas do século XX, 

incentivadas nas escolas e no meio militar. A Constituição de 1988 trouxe o esporte como 

direito constitucional e como um dever do Estado. A implementação dessa realidade ainda 

é substancialmente dos municípios, apesar da colaboração com Estados e União, o que 

traz um desafio financeiro para as cidades, entes federativos que geralmente dispõem de 



menos recursos. Entretanto, a garantia da infraestrutura e da qualidade da oferta de 

práticas esportivas e atividades físicas é um compromisso da gestão municipal. A melhoria 

constante dos equipamentos já estabelecidos e consolidados na cidade é necessária para 

o atendimento com qualidade da demanda dos munícipes de todas as faixas etárias.  

 

82. Desenvolver campeonatos amadores de Futebol e Futsal. (ODS 3 

Meta: 3.d ODS 4 Meta 4.7) 

Justificativa: São várias as razões para o envolvimento de governos, em suas 

diferentes esferas, com o esporte: garantia da ordem pública, garantia da equidade, 

proteção dos direitos humanos, promoção da saúde, promoção do prestígio de uma 

comunidade ou região, promoção da identidade e unidade entre cidadãos e facilitação do 

desenvolvimento econômico e social. A socialização e a coesão grupal são elementos 

observados em ambientes de campeonatos amadores. Muitos indivíduos, através dessas 

estruturas, deixam o estigma da marginalidade e assumem importantes papéis na ordem 

social construída. Campeonatos amadores promovem relações comunitárias, de 

reciprocidade, fortalecem pequenas redes sociais e econômicas, bem como funcionam 

como uma espécie de “mercado reserva” para o mercado futebolístico. Francisco Morato 

já revelou vários talentos do esporte através destes campeonatos, e que hoje estão 

participando de ligas profissionais Brasil e mundo afora. Promover boa qualidade dos 

campeonatos amadores e de várzea é também promover saúde, qualidade de vida e 

fortalecimento dos territórios da cidade 

 

83. Criar o Fundo Municipal de Esportes e Lazer. (ODS 8 Metas 8.1 e 8.3) 

Justificativa: Fundos públicos atingem globalmente toda a população através de 

gastos sociais e tornam possíveis investimentos em Educação, Saúde, programas de 

Renda e ações esportivas. Sem a existência de um Sistema Nacional de Esporte que 

mobilize, articule, diversifique, amplie e dinamize recursos para a área esportiva, com a 

definição dos papéis e competências de cada ente Federado no financiamento do Esporte, 

as cidades, entes federativos que geralmente dispõem de menos recursos, acabam com 

grande parte da responsabilidade por este financiamento. A criação do Fundo Municipal do 

Esporte possibilita mais uma ação programática na área de esporte e mais uma forma 



institucional organizada para seu financiamento. 

 

84. Promover competições de corridas e caminhadas na cidade. (ODS 3 

Meta: 3.d ODS 4 Meta 4.7)   

Justificativa: A prática de atividades físicas contribui para a manutenção da 

autonomia, manutenção de uma vida ativa e não sedentária, e para melhor qualidade de 

vida. Locais com melhor estética, acessibilidade, percepção de segurança e trânsito 

tranquilo apresentam associação significativa com a prática de caminhada. As corridas de 

rua apresentam um crescimento do número de provas e praticantes, por ser acessível a 

toda população apta, ter baixo custo para os organizadores, baixo custo para treinamento 

e participação, se mostrando como uma atividade popular tanto para prática esportiva como 

para lazer. Caminhadas e corridas de rua organizadas como políticas públicas de esporte 

estimulam a prática de esportes e incentivam a adesão de novos participantes 

 

85. Incentivar as competições esportivas do CIMBAJU. (ODS 3 Meta: 3.d 

ODS 4 Meta 4.7) 

Justificativa: São várias as razões para o envolvimento de governos, em suas 

diferentes esferas, com o esporte: garantia da ordem pública, garantia da equidade, 

proteção dos direitos humanos, promoção da saúde, promoção do prestígio de uma 

comunidade ou região, promoção da identidade e unidade entre cidadãos e facilitação do 

desenvolvimento econômico e social. Sediar eventos esportivos leva a uma imagem das 

cidades, atraindo capitais e investimentos para a geração de fluxos turísticos, 

impulsionando as economias locais e auxiliando na resolução de problemas sociais e 

físicos da cidade através de processos de transformação urbana. Importante ressaltar que 

sediar eventos esportivos exige do poder público organização, capacidade   de   

planejamento, execução e grandes investimentos. O Consórcio Intermunicipal da Bacia do 

Rio Juquery permite que os recursos das cidades participantes sejam otimizados em prol 

de ações que visem ampliar o processo de formação de atletas e a promoção da prática 

esportiva. 

 



86. Criação de um espaço próprio para artes marciais. (ODS 11 Metas 

11.7 e 11.a)  

Justificativa: A arte marcial faz menção a um conjunto de práticas corporais 

concebidas a partir de metáforas de guerra, um conjunto de táticas de combate situadas 

em diferentes contextos sociais ressignificadas em suas dimensões éticas e estéticas. 

Artes marciais apresentam demandas expressivas, imaginárias, lúdicas e criativas e pode 

ser realizada em diferentes espaços: academias, institutos, condomínios, empresas, 

centros esportivos municipais e áreas públicas. Funcionam tanto no campo da prática 

competitiva, terapia, recreação, programas de inclusão social, como também em técnicas 

de defesa pessoal. Sua prática leva ao aumento da aptidão física e a um estilo de vida 

orientado por valores culturais positivos. 

 

87. Projetos e equipes multissetoriais da área da saúde. (ODS 9 Meta 9.4) 

Justificativa: Uma das finalidades da gestão pública é a supressão de ações 

isoladas em prol de um trabalho Intersecretarial para o atendimento às demandas 

heterogêneas da população. Quando o trabalho é conjunto, criam-se redes de apoio 

capazes de articular diversas instâncias públicas que trabalham no planejamento, 

implantação e avaliação de políticas em prol da população. Nessa lógica de disposição de 

diferentes profissionais, numa nova organização territorial, há a interação população-

serviços no âmbito local, num território em permanente construção em suas áreas políticas, 

sociais e culturais. 

Saúde 

A gestão da saúde é complexa; ao mesmo tempo em que se observa tendências 

pela cobrança pela flexibilização da gestão, há cobrança pelo aumento da responsabilidade 

da administração pública. As tendências gerais de saúde da população serão àquelas que 

forem relevantes para a gestão do sistema de saúde, já que no Brasil o SUS é um direito 

universal de todos. E assim como em outras áreas da economia, o SUS herdou algumas 

das características das desigualdades sociais brasileiras. Antigamente, os Estados mais 

desenvolvidos e com maior número de beneficiários trabalhadores da economia formal 



recebiam mais recursos que o restante dos territórios. Por isso, hoje em dia é necessário 

planejar os recursos existentes de acordo com as realidades de saúde locais e regionais. 

É necessário investir cada vez mais na atenção primária, já que a desigualdade 

de acesso e de qualidade na atenção primária cria inúmeras dificuldades para o 

desenvolvimento do restante do sistema. É preciso, ainda, pensar em redes de saúde, 

como sistemas integrados de atenção que atendam a população de um território de forma 

coordenada, superando a fragmentação. Nesse processo, a população pode - e deve - 

participar das decisões das políticas de saúde pública através da participação em diversos 

espaços públicos, como as audiências públicas e os conselhos gestores. As ações 

propostas para esse segmento são: 

88. Fortalecimento e ampliação do Programa de Saúde da Família. (ODS 

3 Metas: 3.1 e 3.4) 

Justificativa: Programa Saúde da Família surgiu no Brasil como uma estratégia 

que visava reorientar o modelo socioassistencial a partir da atenção básica e segundo os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Apresenta-se como uma nova maneira de 

trabalhar a saúde, colocando a família como o centro de atenção em vez de colocar apenas 

o indivíduo doente. Esse tipo de ação faz com que não seja necessário que as pessoas se 

encaminhem aos equipamentos de saúde para serem atendidas, sendo atendidas 

preventivamente a partir de um novo e eficiente modelo de atenção.   

 

89. Ampliação no horário de atendimento nos Postos de Saúde, ampliando 

também o horário do atendimento médico. (ODS 3 Metas: 3.4 e 3.8) 

Justificativa: As Unidades Básicas de Saúde funcionam como um centro social, 

possuindo a finalidade de promover a saúde através de palestras, reuniões e debates, e 

onde a população pode ser informada e tratada quando necessária. Juntamente com o 

Programa de Saúde da Família, as UBS são importantes equipamentos de saúde familiar 

e um equipamento público importante para a vida da comunidade nos diferentes territórios 

da cidade. A ampliação do horário de atendimento visa atender de forma mais integral e 

completa a população de cada local, prestando assim um serviço de saúde mais excelente. 

 



90. Instrumentalizar os profissionais de saúde e os diversos agentes da 

saúde que trabalham em campo com tecnologias que os qualifiquem para melhorar a 

comunicação e a difusão da informação em saúde. (ODS 3 Meta: 3.c ODS 8 Meta: 8.2) 

Justificativa: As últimas três décadas foram marcadas por significativos avanços 

nas políticas de saúde, especialmente pela implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Para que isso acontecesse, foi necessário o trabalho e empenho de uma rede de 

profissionais. Quando nos propomos a implementar o SUS da maneira como ele foi 

pensado, uma rede que mantém relações diretas com os indicadores sociais, é necessário 

reorganizar os serviços antes organizados nos modelos tradicionais de prestação de 

serviço. E também se faz necessária a capacitação e aprimoramento constante dos 

profissionais que compõem a Rede SUS. 

 

91. Aprimorar o processo de territorialização como instrumento de 

promoção e prevenção à saúde, incorporando todas as áreas que tenham interface com a 

saúde e utilizando como base o planejamento. (ODS 3 Meta: 3.7) 

Justificativa: A categoria “espaço” é um importante fator na formulação de 

políticas de saúde por oferecer múltiplas possibilidades de visualizar populações, objetos e 

fluxos. E não se trata somente de localizar eventos de saúde; é uma forma de administrar 

levando em conta que o espaço é produto e produtor de diferenciações sociais e 

ambientais. É nos territórios onde se verifica a interação da população com os serviços em 

nível local. 

 

92. Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, 

psicológico e nutricional aos alunos da rede municipal de ensino, através da ampliação do 

Programa Educação e Saúde na Escola. (ODS 3 Meta: 3.7) 

Justificativa: Programa Educação e Saúde na Escola visa contribuir com a 

formação integral dos estudantes da educação básica, por meio de ações de prevenção de 

doenças, promoção e atenção à saúde. As equipes de saúde da família e a escola precisam 

estar integradas, para que as ações possam de fato gerar melhor qualidade de vida para a 

comunidade. O Programa é eficaz em atingir o público atendido, otimizando o atendimento 



e divulgando informações sobre o serviço de saúde, contribuindo ainda para a melhoria das 

condições de saúde dos estudantes e com o fortalecimento dos territórios. 

 

93.  Melhoria no Programa de saúde do idoso, garantindo o acesso através 

do sistema de saúde e serviços especializados, informação sobre doenças degenerativas, 

tratamentos (Doença de Parkinson, Alzheimer, entre outras) que afetam esse grupo social. 

(ODS 3 Metas: 3.3 e 3.8) 

Justificativa: Garantir aos idosos o acesso à saúde pública de qualidade. O 

rápido envelhecimento nos países em desenvolvimento acompanha mudanças na estrutura 

do papel familiar, já que o aumento da força de trabalho diminuiu a oferta de pessoas 

disponíveis para cuidar dos idosos. Sendo assim, é necessário implementar uma política 

de envelhecimento ativo, otimizando as oportunidades de saúde e a qualidade de vida da 

pessoa idosa. A Atenção Básica é referência para a atenção à saúde do idoso e referência 

para a rede de serviços especializados de média e alta complexidade. O trabalho em saúde 

deve, ainda, considerar a dinamicidade existente nos diferentes territórios, desenvolvendo 

práticas gerenciais, sanitárias democráticas e participativas. 

 

94. Implantação do Programa Saúde do Trabalhador. (ODS 3 Meta: 3.8)  

Justificativa: A saúde do trabalhador faz parte do campo da saúde coletiva, 

sendo um processo de vigilância à saúde no interior do Sistema Único de Saúde (SUS). As 

ações de vigilância de saúde devem combinar a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças e acidentes e a atenção curativa. A promoção da saúde representa um conjunto 

de ações dirigidas para o desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e 

coletiva, conduzidas pelos serviços de saúde, autoridades sanitárias e pela população em 

geral. No caso da vigilância em saúde do trabalhador é necessária integração entre ações 

de vigilância sanitária, epidemiológica e serviços de atenção da saúde. Fatores como a 

situação econômica, organização e consciência do trabalhador fazem parte do quadro geral 

a ser analisado, bem como situações de risco e tecnologias dos processos de produção. 

 

95. Ampliar o horário de funcionamento da Farmácia Central (Terezinha 

Marques). (ODS 3 Meta: 3.8) 



Justificativa: O acesso à saúde no Brasil é um direito fundamental de todos os 

cidadãos garantido na Constituição Federal. E além de um direito, é um dever do Estado a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS) de maneira a assegurar o acesso da 

população aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. As farmácias 

públicas fazem parte de um plano de descentralização das políticas de saúde que dividiu a 

responsabilidade pela garantia de acesso a determinados grupos de medicamentos. Os 

programas estratégicos ficaram sob responsabilidade do governo federal, os de 

dispensação em caráter excepcional para os estados e a atenção básica, para os 

municípios. Ampliar o horário de atendimento da Farmácia Central melhora as condições 

de acesso das populações de diferentes territórios e diferentes realidades a medicamentos, 

sendo uma forma de garantir o acesso de todos a essa política de saúde 

 

96. Ampliar o número de itens de medicamentos distribuídos 

gratuitamente pela Rede Municipal de Saúde. (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: O acesso à saúde no Brasil é um direito fundamental de todos os 

cidadãos garantido na Constituição Federal. E, além de um direito, é um dever do Estado 

a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) de maneira a assegurar o acesso da 

população aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. As farmácias 

públicas fazem parte de um plano de descentralização das políticas de saúde que dividiu a 

responsabilidade pela garantia de acesso a determinados grupos de medicamentos. Os 

programas estratégicos ficaram sob responsabilidade do governo federal, os de 

dispensação em caráter excepcional para os estados e a atenção básica, para os 

municípios. Ampliar o número de itens de medicamentos distribuídos de maneira local é 

uma forma de garantir o acesso de cada vez mais pessoas a essa política de saúde, sendo 

a meta o atendimento de todas as pessoas que necessitarem do serviço. 

 

97. Implantação do SAMU. (ODS 3 Metas: 3.4, 3.6 e 3.9) 

Justificativa: Agilizar o serviço de primeiros-socorros. O Serviço Móvel de 

urgência (SAMU) foi criado pelo Governo Federal em 2004 com a finalidade de prestar 

socorro à população em casos de emergência em qualquer lugar: residências, locais de 

trabalho e vias públicas. O SAMU visa reduzir o número de óbitos, tempos de internação 



em hospitais e as sequelas oriundas da falta de socorro precoce, funcionando 24 horas por 

dia e tratando urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-

obstétrica e de saúde mental. É estruturado com uma equipe de profissionais de saúde, 

como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas e sua implementação 

contribuirá para o fortalecimento da prestação de serviços de saúde. 

 

98. Implantar a Maternidade de Baixo risco, dando maior cobertura aos 

partos do município, às cirurgias ginecológicas e, o atendimento ambulatorial ginecológico. 

(ODS 3 Metas: 3.1 e 3.2) 

Justificativa: Melhorar o pré e o pós-natal. Desfechos perinatais são 

influenciados por diversos fatores sociais, econômicos e culturais. A atenção pré e pós natal 

pode controlar os fatores de risco que trazem complicações à gestação, ao parto e ao pós-

natal. Ao adotar-se medidas para a melhoria do acesso, cobertura e qualidade do 

acompanhamento de saúde às gestantes e parturientes, garante-se um fluxo de 

atendimento com qualidade. O fomento à implementação de um novo modelo de atenção 

à saúde materna e infantil é a principal motivação para a implementação da Maternidade 

de Baixo Risco. 

 

99. Ampliação na oferta de exames de mamografia, ultrassonografias e 

citologia oncológica (ODS 3 Meta: 3.3) 

Justificativa: Realizar maior número de testes. O exame mamográfico é uma das 

principais medidas preventivas para a detecção precoce do câncer de mama. A 

recomendação do Ministério da Saúde é que todas as mulheres de 50 a 69 anos de idade 

realizem o exame pelo menos a cada dois anos, sendo essa idade a partir dos 35 anos 

para mulheres com histórico familiar de câncer de mama. O ultrassom é utilizado para 

exames que detectam diversas patologias; uma delas é a avaliação pulmonar que traz 

importantes informações complementares ao exame físico e à impressão clínica. Já o 

exame citopatológico é o método preconizado no Brasil para detecção do câncer de colo 

do útero. O público alvo são mulheres entre 25 a 64 anos, com ênfase nas mulheres entre 

30 e 39 anos. Aumentar a oferta desses exames na rede pública é contribuir para a 

universalização ao acesso e do diagnóstico precoce de diversas enfermidades. 



 

100. Ampliar o atendimento médico e dos programas de promoção e 

prevenção à saúde existentes nas unidades de Saúde, bem como implantar o atendimento 

com base na classificação de risco. (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: A Portaria nº 2.048/2002 organizou e normatizou os serviços de 

urgência e emergência nos Estados, Distrito Federal e Municípios, com vistas a promover 

a universalidade do acesso, a equidade na alocação de recursos e a integralidade na 

atenção prestada. Nesse contexto, a classificação de risco é uma alternativa viável para 

estabelecer uma primeira atenção qualificada e resolutiva, estabilização e referência 

adequada. A Classificação de Risco é o processo de identificação do risco/vulnerabilidade 

do usuário, ´para posterior encaminhamento para a melhor resolução de seus problemas. 

A saúde preventiva, a garantia do atendimento universal e a priorização e decisão sobre os 

encaminhamentos necessários para a resolução dos problemas dos usuários são bons 

indicadores da prestação de um serviço de saúde excelente para a população. 

 

101. Ampliar o atendimento médico no AMEM com aumento na oferta de 

especialidades. (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: Os Centros de Especialidades fazem parte do nível secundário da 

rede de saúde, sendo responsáveis, em média, por 15% dos problemas de saúde. A rede 

de serviços de atenção especializada são um território estratégico de intervenção do 

sistema de saúde, e uma boa configuração da rede de saúde é essencial para a garantia 

da atenção especializada. As atividades desenvolvidas no ambulatório devem se pautar 

pela ideia de integralidade do atendimento: um tratamento digno, respeitoso, com 

qualidade, acolhimento e vínculo. As mudanças necessárias para a melhoria das condições 

do serviço são a adequação dos espaços físicos, a organização da Unidade como um todo, 

e a integração da equipe de saúde. 

 

102. Ampliar o número de pequenas cirurgias ambulatoriais, no AMEM, a 

fim de diagnosticar e eliminar riscos à saúde. (ODS 3 Metas: 3.5, 3.6 e 3.9) 

Justificativa: As atividades desenvolvidas no ambulatório devem se pautar pela 

ideia de integralidade do atendimento: digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e 



vínculo. No geral, os serviços incluem acolhimento, recepção, triagem, aferição de sinais 

vitais, medidas antropométricas, orientação, imunização, coleta de exames e registro dos 

dados. Da mesma forma, os procedimentos para cirurgias ambulatoriais devem promover 

humanização, integração, conforto e segurança para os usuários. O serviço de cirurgia 

ambulatorial deve ser mais seguro, ter baixo custo e assegurar que o paciente fique no 

hospital por um curto período. 

 

103. Ampliação do número de vagas para sessões de hemodiálise. (ODS 3, 

Meta: 3.8) 

Justificativa: A doença renal crônica é considerada um dos maiores problemas 

de saúde no mundo, sendo importante causa de morbidade e mortalidade. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Nefrologia existem atualmente mais de 60 mil pacientes em 

tratamento renal substitutivo e, portanto, sujeitos a todas as suas possíveis complicações. 

Seu tratamento continuado submete o paciente a idas e vindas ao hospital, tornando sua 

rotina desgastante e afastando o indivíduo parcial ou totalmente das atividades laborais, o 

que limita e afeta sua vida em vários aspectos. A renda familiar é afetada, bem como as 

atividades laborais, e o indivíduo é submetido à dependência do serviço de saúde. Por isso, 

é importante que o município seja capaz de ofertar o serviço aos moradores da cidade que 

necessitam de sessões de hemodiálise, para que essas pessoas possam ter um 

desconforto a menos durante o tratamento, tendo as sessões necessárias ofertadas no seu 

município de residência e evitando grandes deslocamentos. 

 

104. Implementar ações de saúde do jovem, com ênfase na redução da 

Gravidez na adolescência; (ODS 3 Metas: 3.1, 3.2 e 3.5) 

Justificativa: A adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade 

e termina na consolidação do crescimento e da personalidade, sendo seus limites 

cronológicos definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos. A 

formação do estilo de vida do adolescente é crucial tanto para ele como para as gerações 

futuras. A atenção em saúde para o adolescente é um desafio para os gestores; é 

necessária a adequação da linguagem e forma de atuação dos profissionais, para uma 

verdadeira conexão com o usuário e o alcance do seu nível de compreensão. Os maiores 



fatores que influenciam o bem-estar de jovens são um ambiente positivo na escola, 

comunicação fácil com os responsáveis, uma autoimagem positiva e a facilidade em fazer 

amigos. Nas últimas décadas, a atenção à saúde do adolescente vem se tornando 

prioridade em muitos países, já que as interações que o jovem realiza durante seu 

desenvolvimento resultam em mudanças comportamentais que vão pautar toda uma 

geração. 

 

105. Ampliação do atendimento da saúde mental para redução dos 

transtornos e diminuição de casos de suicídio, mutilações e depressões. (ODS 3 Meta: 3.4) 

Justificativa: Assim como o justificado na ação de número 104, a ação que 

antecede a esta, uma nova mazela assola a juventude que são de diferentes forma de 

doenças mentais que nos casos mais graves não além do estágio de depressão e podem 

até ceifar vidas, como uma demanda crescente é necessária a ampliação do atendimento 

para esses serviços. 

 

106. Potencializar o trabalho de rede, para redução da exposição de 

crianças e mulheres, vítimas de violência sexual e outras (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: A violência contra a mulher é reconhecida como um grave problema 

de saúde pública. Esse tipo de violência é uma construção sociocultural oriunda da 

desigualdade de gêneros, sendo este o maior responsável pela naturalização da violência 

e pela cultura de valores de submissão da mulher em relação ao homem. A maior parte 

das violências contra a mulher acontecem em âmbito doméstico, sendo o agressor uma 

pessoa do convívio próximo da vítima. Estima-se que no mundo uma em cada três 

mulheres tenha sofrido violência física ou sexual ao longo da vida, e no Brasil uma em cada 

dez mulheres de 16 a 65 anos relatou ao menos uma ocorrência de violência sexual no 

decorrer da vida. Tais agravos têm consequências diretas na saúde física e mental das 

mulheres, o que pode gerar maior procura pelos serviços de saúde. Sendo assim, é 

necessário que os profissionais estejam preparados para o correto acolhimento e escuta 

das mulheres, pois possuem papel estratégico no enfrentamento da violência. É 

necessário, ainda, um trabalho que envolve diversos setores, como a saúde, segurança 



pública, educação, justiça, entre outros, na proposição de ações que desconstroem 

desigualdades e combatam as discriminações e violências de gênero. 

 

107. Implantar o serviço de Consultório Volante, para atendimento em locais 

de grande vulnerabilidade social e moradores de rua.  (ODS 3 Metas: 3.4 e 3.8) 

Justificativa: Quanto maior for a desigualdade social de um país, maior será a 

repercussão que a desigualdade terá na qualidade de vida e na saúde da população. O 

empobrecimento da população brasileira se reflete na saúde biológica e psicológica e está 

diretamente relacionado com as condições de vida dos indivíduos. As populações mais 

vulneráveis e a população em situação de rua estão inclusas na equidade e na 

universalidade do atendimento garantidas nas premissas do Sistema Único de Saúde 

(SUS); entretanto, romper com os ciclos de pobreza e vulnerabilidade requer a criação de 

serviços especializados para diferentes segmentos populacionais, onde sejam 

consideradas as peculiaridades da cultura da rua. Trabalhar com o processo saúde-

doença-cuidado do povo em situação de rua e alta vulnerabilidade requer o respeito às 

peculiaridades desta população e o desenvolvimento de políticas que minimizem a 

desigualdade econômica de modo a extinguir a situação de pobreza absoluta. O consultório 

volante é uma maneira de levar o atendimento de saúde até onde está o usuário que teria 

dificuldades de acessar o serviço de outras maneiras, garantindo a equidade na oferta dos 

serviços de saúde. 

 

108. Implantação do CER - Centro de Especialidade e Reabilitação, para 

usuários com deficiência auditiva e motora. (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: A audição é uma das principais formas do ser humano se conectar 

a seu ambiente. Perdas auditivas são classificadas conforme local da lesão, grau da perda 

auditiva, época do ocorrido e origem. As perdas auditivas podem acarretar em distúrbios 

na aquisição motora, fala, linguagem e desenvolvimento emocional, educacional e social. 

Um equipamento de saúde especializado nas necessidades específicas da pessoa com 

deficiência auditiva e motora vai auxiliar essa pessoa a participar de atividades que 

estimulem todas as suas capacidades, desenvolvendo melhor seu esquema corporal e 

enriquecendo as situações vividas. 



 

109. Implantar o tele atendimento (telemedicina) entre as unidades de 

saúde, para utilizar o corpo clínico em unidades com grande demanda. (ODS 3 Meta: 3.8) 

Justificativa: Devido a pandemia os processos de saúde tiveram que passar por 

uma crise enorme e com isso foi necessário se reinventar e uma das ações que foi permitida 

trata-se “telemedicina” que pode e deve ser aproveitada e implantada no pós pandemia 

para otimizar os serviços de saúde. 

 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Plano de Governo. 

 

O Plano de Governo da Coligação: “A Renovação já deu certo! Agora é 

continuar”, como já explicitado anteriormente, foi construído de forma coletiva com todos 

os partidos, filiados e então pré-candidatos e pré-candidatas que quiseram expressar seus 

anseios para que a nossa Morato continue na direção certa. As ações apresentadas acima 

com as justificativas apresentam os ODS’s e as suas respectivas metas que estão mais 

detalhadas nas próximas linhas. 

Destarte que se optou por indicar os ODS’s e metas prioritárias para as ações e 

é notório que as ações têm ligação com outros ODS’s e metas de forma secundário. 

 

Segue as informações sobre todos os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e as suas metas, extraídos no site: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

 1. Erradicação da Pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares 

1.1 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 

lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia;  

1.2 - Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres 

https://nacoesunidas.org/pos2015/


e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de 

acordo com as definições nacionais;  

1.3 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 

adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 

pobres e vulneráveis;  

1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os 

pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso 

a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, 

herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo 

microfinanças;  

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 

vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 

relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais;  

1.a - Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma 

variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, 

para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, 

em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para 

acabar com a pobreza em todas as suas dimensões;  

1.b - Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, 

com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, 

para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. 

2. Fome Zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável  

2.1 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 

particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos 

seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano;  

2.2 - Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 



2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças 

menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, 

mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas;  

2.3 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 

produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores 

familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, 

outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola;  

2.4 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 

implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, 

que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às 

mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 

desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo;  

2.5 - Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, 

animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por 

meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, 

regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, 

como acordado internacionalmente;  

2.a - Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação 

internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, 

desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar 

a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos 

países menos desenvolvidos;  

2.b - Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados 

agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à 

exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o 

mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha;  



2.c - Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de 

commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de 

mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade 

extrema dos preços dos alimentos. 

3. Saúde e Bem Estar - Assegurar uma vida saudável e em promover todas 

as  idades o bem-estar para todos  

3.1 - Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 

mortes por 100.000 nascidos vivos;  

3.2 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças 

menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para 

pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos 

para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos;  

3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e 

doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, 

e outras doenças transmissíveis;  

3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar;  

3.5 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o 

abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool;  

3.6 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 

acidentes em estradas;  

3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a 

integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais;  

3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 



medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis 

para todos;  

3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 

produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo; 

3.a - Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco em todos os países, conforme apropriado;  

3.b - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para 

as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em 

desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços 

acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em 

desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre 

flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a 

medicamentos para todos;  

3.c - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 

desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em 

desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento;  

3.d - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 

desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos 

nacionais e globais de saúde.  

4. Educação de Qualidade - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e 

de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos 

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 

ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 

resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; 

4.2 - Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso 



a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-

escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário;  

4.3 - Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens 

e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 

acessíveis, incluindo universidade;  

4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos 

que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, 

para emprego, trabalho decente e empreendedorismo;  

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir 

a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para 

os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as 

crianças em situação de vulnerabilidade;  

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção 

dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o 

conhecimento básico de matemática;  

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos 

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma 

cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural 

e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável;  

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas 

para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem 

ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para 

todos;  

4.b - Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de 

bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países 



menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os 

países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação 

profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de 

engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em 

desenvolvimento;  

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 

qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de 

professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 

desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

5. Igualdade de Gênero - Alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas  

5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 

mulheres e meninas em toda parte;  

5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 

meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e 

de outros tipos;  

5.3 - Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos 

prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas;  

5.4 - Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 

remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e 

políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais;  

5.5 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 

de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida 

política, econômica e pública;  

5.6 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 

direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação 



da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a 

Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências 

de revisão;  

5.a - Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras 

formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de 

acordo com as leis nacionais;  

5.b - Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias 

de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres;  

5.c - Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 

promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e 

meninas em todos os níveis. 

6. Água Potável e Saneamento - assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos  

6.1 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e 

segura para todos;  

6.2 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e 

equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial 

atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade;  

6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 

eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 

perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e 

aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente;  

6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água 

em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 

doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 



pessoas que sofrem com a escassez de água;  

6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em 

todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado;  

6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a 

água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;  

6.a - Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à 

capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas 

relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a 

eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias 

de reuso;  

6.b - Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para 

melhorar a gestão da água e do saneamento. 

7. Energia Limpa e Acessível - Assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos  

7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a 

preços acessíveis a serviços de energia;  

7.2 - Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global;  

7.3 - Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética;  

7.a - Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso 

a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 

energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 

promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia 

limpa;  

7.b - Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para 



o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos 

países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento 

sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. 

8. Trabalho e Crescimento Decente Econômico - promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e trabalho decente para todos 

8.1 - Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as 

circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% 

do produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos;  

8.2 - Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por 

meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de 

um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de 

obra;  

8.3 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem 

as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 

criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, 

pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros;  

8.4 - Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos 

globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento 

econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de 

Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos 

assumindo a liderança;  

8.5 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 

e remuneração igual para trabalho de igual valor;  

8.6 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem 



emprego, educação ou formação;  

8.7 - Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho 

forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a 

proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento 

e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas 

as suas formas;  

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 

seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 

migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários; 

8.9 - Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais;  

8.10 - Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para 

incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros 

para todos;  

8.a - Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for 

Trade] para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos 

desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a 

Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países menos 

desenvolvidos;  

8.b - Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para 

o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da 

Organização Internacional do Trabalho [OIT]. 

9. Indústria, Inovação e Infraestrutura - construir infraestruturas 

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação  

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e 

resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o 



desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo 

e a preços acessíveis para todos;  

9.2 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, 

aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no 

PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos 

países menos desenvolvidos;  

9.3 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, 

particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo 

crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados;  

9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para 

torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior 

adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; 

com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades; 

9.5 - Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades 

tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países 

em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando 

substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 

milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento;  

9.a - Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente 

em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e 

técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em 

desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento;  

9.b - Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação 

nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente 

político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação 

de valor às commodities;  



9.c - Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação 

e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis 

à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020.  

10. Redução das Desigualdades - reduzir a desigualdade dentro dos 

países e entre eles  

10.1 - Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da 

renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional;  

10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e 

política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, 

origem, religião, condição econômica ou outra;  

10.3 - Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 

de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas 

discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este 

respeito;  

10.4 - Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, 

e alcançar progressivamente uma maior igualdade;  

10.5 - Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e 

instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tais 

regulamentações;  

10.6 - Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em 

desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras 

internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, 

responsáveis e legítimas;  

10.7 - Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 

responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de 

migração planejadas e bem geridas;  



10.a - Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para 

países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em 

conformidade com os acordos da OMC;  

10.b - Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos 

financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a 

necessidade é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países 

africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em 

desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais;  

10.c - Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de 

remessas dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos 

superiores a 5%.  

11. Cidades e Comunidades Sustentáveis - tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  

11.1 - Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, 

adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;  

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 

acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança 

rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção 

para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, 

crianças, pessoas com deficiência e idosos;  

11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 

capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos 

participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países;  

11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio 

cultural e natural do mundo;  

11.5 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o 

número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas 



econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, 

incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as 

pessoas em situação de vulnerabilidade;  

11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das 

cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros;  

11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos 

seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e 

crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência;  

11.a - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 

áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento;  

11.b - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 

assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados 

para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o 

Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis;  

11.c - Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 

assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, 

utilizando materiais locais.  

12. Consumo Produção Responsáveis - assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis 

12.1 - Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 

Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países 

desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as 

capacidades dos países em desenvolvimento;  



12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos 

recursos naturais;  

12.3 - Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per 

capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 

alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas 

pós-colheita;  

12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos 

produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 

acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a 

liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos 

sobre a saúde humana e o meio ambiente;  

12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 

meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso;  

12.6 - Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 

transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 

sustentabilidade em seu ciclo de relatórios;  

12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo 

com as políticas e prioridades nacionais;  

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 

informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e 

estilos de vida em harmonia com a natureza;  

12.a - Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades 

científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção 

e consumo;  

12.b - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os 

impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera 

empregos, promove a cultura e os produtos locais;  



12.c - Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que 

encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a 

eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus 

impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e 

condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos 

adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as 

comunidades afetadas. 

13. Ação Contra a Mudança Global do Clima - tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos (*)  

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima [UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta 

global à mudança do clima.  

13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 

relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países;  

13.2 - Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos nacionais;  

13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 

humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta 

precoce da mudança do clima;  

13.a - Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos 

partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

[UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir 

de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em 

desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência 

na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por 

meio de sua capitalização o mais cedo possível;  

13.b - Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 



planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 

desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 

marginalizadas;  

14. Vida na Água - conservação e uso sustentável os oceanos, dos 

mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável  

14.1 - Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha 

de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo 

detritos marinhos e a poluição por nutrientes;  

14.2 - Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 

marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio 

do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua 

restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos;  

14.3 - Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, 

inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis;  

14.4 - Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a 

sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca 

destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar 

populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam 

produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas 

características biológicas;  

14.5 - Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e 

marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na 

melhor informação científica disponível;  

14.6 - Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que 

contribuem para a sobre capacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que 

contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de 

introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e 



diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países 

menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à 

pesca da Organização Mundial do Comércio;;  

14.7 - Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir 

do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão 

sustentável da pesca, aquicultura e turismo;  

14.a - Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de 

pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações 

sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a 

contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em 

desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e os países menos desenvolvidos;  

14.b - Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena 

escala aos recursos marinhos e mercados;  

14.c- Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus 

recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS 

[Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço 

legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, 

conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”.  

15. Vida Terrestre – Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade  

15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso 

sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, 

em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade 



com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais;  

15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 

todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas 

e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente;  

15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo 

degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e 

lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo;  

15.4 - Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de 

montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de 

proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável;  

15.5 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação 

de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas;  

15.6 - Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 

da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos 

genéticos;  

15.7 - Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico 

de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta 

de produtos ilegais da vida selvagem;  

15.8 - Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas 

terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias;  

15.9 - Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade 

ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas 

estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas;  

15.a - Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, 



os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade 

e dos ecossistemas;  

15.b - Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os 

níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos 

adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal 

sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento;  

15.c - Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal 

e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade 

das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável;  

16. Justiça, paz e instituições eficazes - promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis  

16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas 

de mortalidade relacionada em todos os lugares;  

16.2 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 

violência e tortura contra crianças;  

16.3 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e 

garantir a igualdade de acesso à justiça para todos;  

16.4 - Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de 

armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater 

todas as formas de crime organizado;  

16.5 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as 

suas formas;  

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis;  



16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis;  

16.8 - Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento 

nas instituições de governança global;  

16.9 - Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro 

de nascimento;  

16.10 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 

fundamentais, internacionais em conformidade com a legislação nacional e os 

acordos 16.a cooperação - Fortalecer internacional, as instituições para a 

construção nacionais de relevantes, capacidades inclusive em todos por os meio 

níveis, da em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da 

violência e o combate ao terrorismo e ao crime;  

16.b - Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para 

o desenvolvimento sustentável.  

17. Parcerias e Meios Implementação - fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável  

17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos - Tecnologia internos, 

inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento;  

17.2 - Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus 

compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], 

inclusive fornecer 0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países 

conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma 

melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das 

Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação de tecnologia global 

em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos 

desenvolvidos;  



17.3 - Mobilizar recursos financeiros mutuamente acordado adicionais 

para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes;  

17.4 - Ajudar os países em desenvolvimento menos desenvolvidos até 

2017, a alcançar a sustentabilidade da dívida uso de tecnologias de capacitação, 

em particular de longo prazo por meio de políticas das tecnologias de informação e 

comunicação coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a 

reestruturação - Capacitação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida 

externa dos países pobres altamente endividados para reduzir o 

superendividamento;  

17.5 - Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para 

os países para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, 

inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular menos 

desenvolvidos parcerias e implementação meio de Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável; 

17.6 - Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e 

internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o 

compartilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive 

por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, 

particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de 

facilitação de tecnologia global, quando acordado; 

17.7 - Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a 

difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em 

desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais 

e preferenciais, conforme mutuamente acordado; 

17.8 - Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e CTI 

(Ciência, Tecnologia e Inovação) mecanismo de capacitação para os países menos 

desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em 

particular das TIC; 



17.9 - Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e 

orientada da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos 

nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, 

inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular; 

17.10 - Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado 

em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito 

de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha; 

17.11 - Aumentar significativamente as exportações dos países em 

desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação dos países 

menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020;  

17.12 - Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados 

livres de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países menos 

desenvolvidos, de acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias 

de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes 

de países menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e contribuam para 

facilitar o acesso ao mercado; 

17.13 - Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por 

meio da coordenação e da coerência de políticas;  

17.14 - Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento 

sustentável;  

17.15 - Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para 

estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável; 

17.16 - Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, 

complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem 

conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização 



dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente 

nos países em desenvolvimento;  

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com 

a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de 

recursos dessas parcerias;  

17.18 - Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em 

desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a 

disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por 

renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização 

geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais;  

17.19 - Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver 

medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o 

produto interno bruto [PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em 

desenvolvimento. 


