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RESUMO 

 

 

A humanidade sempre conviveu com diferenças, mas com o advento do capitalismo e 

desenvolvimento urbano acelerado, muitas necessidades surgiram, tornando indispensável a 

atuação pública, porém, com inúmeras dificuldades em sua execução. Após as guerras 

mundiais, a ONU tem capitaneado propostas de ações globais para sanar diferenças e 

equilibrar o desenvolvimento humano, sendo a mais recente os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, também conhecida como Agenda 2030, com uma série de 169 metas em que 

governantes (desde supranacionais até os locais) possam ter uma direção a seguir.  

Para ser bem-sucedida, essa agenda necessita de ações coordenadas entre diversos atores, 

como instituições de governo e a sociedade civil organizada. Visando a execução dessa 

agenda, novas políticas públicas necessitam ser planejadas ou, as já existentes, repensadas, 

agregando o conceito de sustentabilidade. Como item importante no ciclo de políticas 

públicas, podemos citar o acompanhamento e a mensuração, por meio de indicadores de 

desempenho. Órgãos de governo, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a 

sociedade civil organizada, como o Programa Cidades Sustentáveis, visam agregar os ODS 

em seus trabalhos, em uma tentativa de gerar informação para auxiliar os gestores públicos e a 

sociedade na busca do atingimento das metas. A premissa desse trabalho é estudar os 

indicadores existentes que abordam a Agenda 2030 e entender a real eficácia dessas 

ferramentas para os gestores públicos dos Municípios do Estado de São Paulo, identificando 

possibilidades de conjugação de esforços para gerar informações estruturadas e viáveis frente 

aos desafios e urgência da implantação do programa. 

 

Palavras-Chave: Controle Externo. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda. 

Cidades Sustentáveis. Tribunal de Contas. Metas 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Humanity has always coexisted with differences, but with the advent of capitalism and 

accelerated urban development, many needs arose, requiring public action, but with countless 

implementation difficulties. After the world wars, the UN has been leading proposals for 

global actions to resolve differences and balance human development, being the most recent 

the Sustainable Development Goals, also known as the 2030 Agenda, with a series of 169 

government goals (from supranational to even locations) may have a direction to follow.  

To be successful, this agenda needs coordinated actions between different actors, such as 

government institutions and organized civil society. To implement this agenda, new public 

policies need to be thought of, or the existing ones rethought, adding the concept of 

sustainability. An important item in the public policy cycle is monitoring and measurement, 

through performance indicators. Government bodies, such as the Court of Audit of the State 

of São Paulo, and organized civil society, such as the Sustainable Cities Program, have sought 

to aggregate the SDGs in their work, in an attempt to generate information to help public 

managers and society in search of their goals. The premise of this work is to study the existing 

indicators that comprise the 2030 Agenda and understand the real effectiveness of these tools 

for public managers in the municipalities of the State of São Paulo, identifying possibilities to 

join efforts to generate better quality information in light of the challenges and urgency in 

implementing the project. 

 

Keywords: External Control. Sustainable Development Goals. Schedule. Sustainable Cities. 

Court of Auditors. Goals 
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INTRODUÇÃO 
 

A sociedade tem passado por severas transformações desde o advento do capitalismo, 

refletindo na forma de organização dos Estados e nos mecanismos de interação humana, com 

conflitos em relação ao consumo e o habitat. 

Esse modelo de desenvolvimento econômico existente desde a revolução industrial 

(capitalista), em que há consumo de recursos naturais e produção de resíduos, se tornou um 

problema agravado pela rápida transformação do meio-ambiente e cenários catastróficos 

previstos por especialistas, sentidos de maneira concreta atualmente. 

Observamos a necessidade de um profundo planejamento e atuação ativa 

governamental para promover essas mudanças, não se esquecendo ainda dos problemas 

sociais presentes em seu nível mais básico, algo que ainda atormenta a realidade de países em 

desenvolvimento, como as diferenças evidentes refletidas na saúde, educação, trabalho, 

segurança, entre outras. 

Mudanças mais fortes ocorreram no pós-guerra (Segunda Guerra Mundial), com a 

criação da ONU como órgão multilateral de apoio mútuo entre as nações, onde na 

reconstrução da Europa, pôde participar ativamente da adoção de mecanismos de bem-estar 

social. Desde então, a ONU tem atuado em busca de soluções para reduzir desigualdades, com 

vários projetos desde a sua criação.  

Um dos mais fortes e recentes movimentos neste sentido foi a criação dos ODM 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) com previsão de aplicabilidade até o ano de 

2015, sendo uma grande ação global direcionada para ações públicas, visando equalizar o 

desenvolvimento, diminuindo a enorme desigualdade entre os países, não se esquivando do 

equilíbrio da própria realidade das nações em seus territórios.  

Como os desafios são inerentes à história, após o ano de 2015, mesmo com uma 

mudança visível, os índices não atingiram o resultado esperado, acelerando assim um 

processo de mudança mais ampla, culminando na realização dos ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável), buscando conciliar a diminuição de desigualdades e 

envolvendo agora a proteção do planeta.  

As principais diferenças conceituais dos ODS para os ODM são que estes últimos 

visavam diminuir o lapso de desenvolvimento entre as nações consideradas desenvolvidas 

(antigo conceito de primeiro mundo) e demais países, focando muito nas nações pobres e em 

desenvolvimento, enquanto os ODS sugerem um novo modelo de parecer, onde é proposta 
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uma mudança no modelo de desenvolvimento para agregar a sustentabilidade universal, 

visando a parceria entre nações e possibilitando assim a redução das desigualdades. 

A construção dessa agenda é aderente ao conceito de Cobb e Elder (1971)1 , em que 

uma agenda é “um conjunto de discussões políticas, entendidas como questões legítimas e que 

chamam a atenção do sistema político”. A longa discussão no âmbito da ONU culminou com 

o apoio de países membros na definição desses objetivos como agenda fundamental. 

Kingdom (1984)2 também trata desse modo, ao considerar que uma agenda é “uma lista de 

temas ou problemas que são alvo de ação por parte das autoridades em um dado momento”. 

Os desafios são enormes e cada país tem os seus, visto que cada modelo de 

organização social interfere na implantação dos objetivos. Num país como a Irlanda isso é 

mais fácil, visto a centralidade no Governo Central Nacional. Já no Brasil, o modelo 

federativo divide muitas funções e políticas públicas entre a União, Estados e Municípios, o 

que concerne um grau maior de desafios na implantação da Agenda 2030. No entanto, desde a 

Constituição de 1988, foram definidos maiores poderes aos Municípios e muitas das políticas 

que de fato irão atingir os ODS ocorrem em nível local, o que os torna pontos focais de 

atuação para termos avanços.  

Farah (2000)3 já apresentava argumentos que demonstravam os Municípios como 

protagonistas de um “processo de reconstrução da esfera pública”, visto que a Carta Magna 

trouxe a descentralização e a participação popular na formulação e implementação de 

políticas públicas, muito pelo fato de ter um amplo arcabouço de políticas sociais 

constitucionalizadas. 

Saúde, Educação e a Geração de Trabalho e Renda já são temas que estão em ações 

municipais. O que a Agenda 2030 traz de novo, além do conceito de sustentabilidade, é o 

planejamento intersetorial das ações, como instrumento de “não deixar ninguém pra trás” 

(mantra dos ODS), razão pela qual deve-se pensar em novas alternativas às políticas já 

existentes, necessitando ser modernizadas pelos gestores, além de pensar em soluções para 

novos problemas. 

Após esse breve cenário do histórico e importância dos ODS, podemos listar as 

principais questões que permeiam a implementação do Programa: 

• Como acompanhar o atingimento das metas? 

• Como compartilhar boas práticas? 

 
1 COBB, Roger W. e ELDER, Charles D. “The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective for Modern Democratic Theory”.Journal of Politics.Vol. 33, 

Nº 4. Nov. 1971. 

2 KINGDON, John. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston. Little, Brown. 1984. 

3 FARAH, M. F. S. Governo local, políticas públicas e novas formas de gestão pública no Brasil. Organizações e Sociedade. v. 7, n. 17, p. 59-86, jan./ abr. 2000. 
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• Como gerar interação entre os entes federativos, e entre estes e a sociedade civil? 

Esse é o desafio identificado pelo grupo ao eleger esse tema para pesquisa, pois a 

construção da Agenda 2030 foi um marco importante, com desafios enormes e necessários, 

mas que identificamos falta de ação coordenada entre os entes governamentais para que a 

sociedade brasileira sinta impactos sociais com políticas públicas direcionadas. 

Deste modo, entendemos que o acompanhamento é um dos pontos fundamentais para 

o êxito das ações, justamente porque: “o que não é medido não pode ser gerenciado” 4, razão 

pela qual os indicadores de desempenho são ferramentas essenciais para o gestor público e a 

sociedade acompanharem a evolução de ações públicas. 

Esses indicadores já são largamente utilizados na gestão pública, mas quando falamos 

de Agenda 2030, é fundamental que se estabeleça índices que possam medir e comparar 

diferentes Municípios, selecionando ações governamentais necessárias para sanar as 

demandas de um modo integrado, através de um processo inteligente de Benchmarking.  

No caso do Brasil temos um evidente atraso na realização da Agenda 2030, tanto por 

parte do governo federal, quanto dos governos estaduais e municipais, agravado pelo advento 

da pandemia da Covid-19. 

Em que pese essa possível falta de coordenação, há algumas ações que se destacam 

nesse comprometimento, como a movimentação do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo na fiscalização e o consequente desenvolvimento, em seus jurisdicionados, de políticas 

relacionadas aos ODS5, o que acaba por causar o envolvimento e o interesse de chefes de 

poderes para a causa, bem como entidades da sociedade civil, como o Programa Cidades 

Sustentáveis. Ambos buscam acompanhar e evidenciar esforços públicos no atingimento das 

metas da agenda. 

Por esta razão, no desenvolvimento teórico trataremos do federalismo e da 

constituição vigente, para entender a posição dos órgãos de controle e de entidades como o 

PCS no exercício do controle político, financeiro e social. 

Resumidamente traremos conceitos sobre políticas públicas, visto que os indicadores 

de desempenho estão dentro do ciclo de desenvolvimento das ações governamentais. Feito 

isso, traremos um breve histórico do TCE-SP e do PCS, demonstrando como estes interagem 

com a sociedade e desenvolveram índices que abordam os objetivos da Agenda 2030, de 

 
4 Frase de William Edwards Deming (notável estatístico, consultor, conferencista e professor norte-americano), criador do método Balanced Scorecard (BSC) - traduzido 

para o português como Indicadores Balanceados de Desempenho, sendo uma ferramenta que tem como função avaliar o desempenho através de indicadores verificáveis e 

quantificáveis para a avaliação. 

5 No TCE-SP há o Observatório do Futuro, que foi criado para auxiliar o Estado e as Prefeituras na implementação da Agenda 2030 e também para acompanhar a evolução 

desse processo nos dois níveis de governo. 
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forma a medir e acompanhar ações que buscam atingir as metas (vide Anexo 01, onde estão 

descritas as 169 metas da Agenda 2030). 

No entanto, os resultados traduzidos por cada índice desenvolvido não são similares: 

enquanto um Município se destaca em determinada ferramenta de avaliação, em outra ele 

pode ficar em uma posição de inferioridade, causando assim uma discrepância da avaliação de 

progresso das ações realizadas, além de confusão para o cidadão que acompanha a 

informação. 

Portanto, esse é o desafio que motivou o desenvolvimento desse trabalho: Buscar 

entender o que gera informações diferentes em cada índice, se os indicadores que os 

compõem podem demonstrar ações públicas que de fato impulsionem o atingimento das 

metas da Agenda 2030, bem como identificar oportunidade de ação conjunta entre um órgão 

de controle externo e a sociedade civil para acompanhar as ações dos Municípios paulistas 

(verificar possibilidades de sinergias que possam gerar um índice mais efetivo).  

O foco será o IEG-M, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o IDSC-BR, 

do Programa Cidades Sustentáveis. O primeiro é um índice que mede a gestão municipal, sem 

ranqueamento, criado por órgão governamental de controle externo, com incumbências 

constitucionais de fiscalização dos Municípios, e o segundo é um índice de organização não 

governamental, que ranqueia os Municípios participantes, permitindo maior comparabilidade 

dos resultados. 

Para isso, analisaremos, de forma descritiva, os indicadores envolvidos para a 

construção de cada objetivo e realizaremos uma pesquisa com gestores municipais para 

entender como se identificam perante esses indicadores e qual a utilidade destes para fomentar 

as políticas públicas. 

Entendemos que esse estudo é importante para desmistificar os dados apresentados 

pelos índices existentes, para que o cidadão possa ter uma informação mais realista e efetiva 

do avanço dos ODS em seu Município e se o desenvolvimento de índices de fato é útil para o 

gestor municipal no desenvolvimento de políticas públicas.  
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CAPÍTULO 1 - ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA  

 

O Federalismo tem se caracterizado como uma das importantes formas de divisão 

territorial e política no mundo atual, representando um marco na gestão de políticas públicas, 

nas quais entes subnacionais configuram-se com atores na construção da solução de 

problemas públicos. Segundo Anderson (2009, p.17), em 2009, vinte e oito países se 

autoproclamavam federativos, correspondendo a 40% da população mundial. 

O Federalismo materializou-se nos Estados Unidos através da promulgação 

Constituição Americana que sobrepõe os Estados a um governo forte, estruturado no modelo 

composto pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que conferiam autoridade 

inegável ao governo central e o responsabilizava pela unificação dos entres subnacionais, 

nascendo assim, os Estados Unidos da América. 

Mesmo existindo multiplicidade e variações nos arranjos internos, o Federalismo 

apresenta características comuns em quaisquer países que sobreviva. Anderson (2009, p.19), 

revela estas particularidades como sendo aspectos fundamentais e determinantes para definir 

um sistema como sendo federalista: o mínimo de dois níveis de governo e uma constituição 

escrita, esta última como instrumento que regula, rege e organiza o funcionamento do país 

bem como das relações entre os entes federados. 

Por tratar-se de um pacto entre os entes federados, há a implicação de reciprocidade e 

cooperação entre os envolvidos - governo central e governos subnacionais locais. 

O contrato federal significa o acordo entre as diversas comunidades territoriais para 

a formação de uma comunidade política mais ampla. Tal contrato só é possível se 

houver o interesse compartilhado de pertencer a uma comunidade mais ampla. O 

contrato significa: que as comunidades transferem parte dos seus poderes para um 

centro político nacional, que há consenso das partes envolvidas em torno das 

políticas que estabelecerão a comunidade política, o que significa delimitar o campo 

de ação de cada esfera de governo e que há garantia constitucional e institucional de 

autonomia para cada ente federativo, o que significa autonomia para constituir seus 

governos. (SOARES,1997, p.42). 

 

A estreita ligação entre o Federalismo e Democracia pode ser entendida pela 

complementaridade dos dois conceitos. As esferas de governo no sistema federativo refletem 

a descentralização política necessária para a produção da “dupla trava de segurança” para os 

direitos da população, pois os dois níveis de governo podem se controlar de forma mútua 
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produzindo uma ideia de limitação de poder e afastando o autoritarismo. Neste viés, o 

Federalismo constitui-se como uma forma de proteção à democracia. 

A Federação é, portanto, a negação, no nível das relações territoriais de poder, do 

autoritarismo. É difícil imaginar, e a história ratifica isto, que um regime autoritário 

possa conviver com este "desvio" democrático. Assim, todo regime político 

autoritário redunda em uma estrutura unitária de organização do Estado, visto que 

estes regimes se caracterizam por um alto grau de centralização do poder, que 

envolve também a dimensão territorial. (…) O que estamos defendendo é que a 

natureza do regime autoritário é incompatível com o Sistema Federal. (SOARES, 

1997, p.42). 

 

Desta forma, o Federalismo, desde os seus primórdios nos Estados Unidos, tem se 

apresentado como defensor e mantenedor da democracia, configurando um sistema de 

autonomia subnacional que unifica as estratégias políticas públicas do país em um Governo 

Nacional. 

O modelo federativo brasileiro também reproduziu a estrutura institucional americana, 

em que os esforços de implementação se deram no modelo “top - down”, ou seja, pela 

imposição das elites políticas subnacionais que formaram o governo central. Assim, os 

Estados brasileiros (Xavier apud Freire, 2014) foram dotados de poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário próprios com representantes do executivo escolhidos pelo povo. 

O Federalismo brasileiro, desde sua implementação, variou a balança de poder, ora 

para o Governo Central, ora para os Estados, demonstrando que este pêndulo era determinado 

pela conjuntura político-econômica do país. Esse pêndulo variou muito desde a promulgação 

da República, com fortes interferências nos governos ditatoriais da Era Vargas e depois no 

período Militar. 

No início dos anos 80 ocorreu o processo de abertura política no Brasil, pautado pelo 

restabelecimento da democracia. Naquele momento, o regime militar estava se enfraquecendo 

frente às manifestações populares.  

O resultado desse processo histórico culmina em um Federalismo com características 

peculiares no Brasil. A intensa convergência do poder decisório no Governo Federal é 

justificada pela centralização de recursos oriundos das arrecadações federais por meio dos 

tributos para posterior repasse aos Estados e Municípios. Com isto, a grande autonomia 

observada nos Estados de outros países torna-se discreta no Brasil. 

A partir daí, a implementação de estratégias para a supressão de problemas públicos 

perpassa o intenso jogo político em que as demandas estaduais, para solução de problemas 
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locais, geralmente, são suprimidas por interesses político-partidários. A falta de uma maior 

autonomia estadual no Brasil repercute em atrasos no desenvolvimento local dos Estados que 

possuem demandas particulares devido ao processo histórico de colonização do país e da 

extensão territorial (especialmente o Norte e Nordeste). Este contexto promove a 

diferenciação econômica e social dos Estados, gerando problemas comuns e peculiares a 

serem solucionados. 

 

1.1 - ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 

1988 

 

A República Federativa do Brasil, consoante ressalta o art. 1°, caput, da Constituição 

da República de 1988 (CR/88), constitui-se em um Estado Democrático de Direito, 

formado pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

qualifica-se, portanto, como um Estado Federal, tendo como fundamentos:  

I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político.  

Tanto é assim, que a CR/88 proíbe emendas nas seguintes matérias, a teor do art. 60, 

§ 4º, verbis: “§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: I- a forma federativa de Estado; […]. (BRASIL, 2008, p. 53). 

 

Após o período de ditadura militar, a Constituição da República de 1988 representa o 

ápice do processo de abertura política do Brasil, restabelecendo a democracia e a organização 

federativa no país.  

Quanto à organização, estabeleceu definições para os três poderes da República: 

Executivo, Legislativo e Judiciário, além de descentralizar políticas públicas para Estados e 

Municípios (descentralizou muito em políticas, como saúde e educação, mas não quanto à 

arrecadação, ainda com alta concentração na União). 

Portanto, uma série de questões obtiveram responsabilidade compartilhada, das quais 

destacam o acesso à educação, a proteção ambiental e os programas habitacionais e de 

saneamento básico. Partindo-se desta Carta, foi possível a Estados e Municípios legislarem, 

sob égide, das particularidades de sua população, território, economia e política. 

Importantes direitos sociais foram assegurados, mas que até hoje, transcorridos mais 

de 30 anos, ainda não se constituem em garantias práticas aos cidadãos brasileiros (como 

veremos no decorrer desse estudo, a Agenda 2030 é uma ferramenta para minimizar essa 

desarmonia). 
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Aos Municípios foi conferido o status de ente federado. Segundo Xavier apud Freire6 

(2014), isso permitiu que fossem constituídas e organizadas as regras para repartição de 

receitas tributárias, visando o fortalecimento da capacidade de tributação própria dos entes 

federados, com os Municípios sendo os grandes beneficiados. 

Entre 1988 e 1993, a receita de impostos disponíveis da União reduziu-se de 66% 

para 58% da receita total. No mesmo período, permaneceu praticamente inalterada a 

participação dos Estados na receita disponível (de 26% para 27%), contrastando com 

a elevação da receita própria e, sobretudo, das transferências da União e dos Estados 

para os Municípios, que resultaram em significativo aumento da disponibilidade de 

receita nessa esfera de governo (11% para 16%). (DAIN, 1995, p. 356). 

 

 A Federação, disposta na Constituição de 1988, foi repensada em favor dos Estados e 

Municípios, restabelecendo as condições políticas e econômicas de autonomia das unidades 

federadas. Assim, iniciaram-se aumentos consideráveis das porcentagens de impostos federais 

que compõem o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação 

dos Municípios), por exemplo. 

O compartilhamento de receitas fiscais beneficiou as esferas estaduais e municipais. 

Diante disso, a União passou a aumentar cada vez mais sua receita através da instituição das 

contribuições sociais de sua própria competência e não compartilhada com os outros entes.  

Resende e Afonso (2002)7 entendem esse sistema instituído pela Constituição Federal 

como um regime que engloba as tendências descentralizadoras e ao mesmo tempo abre espaço 

para a criação de contribuições sociais, concentrando os recursos em poder da União. Com 

isso, a União deu continuidade ao gasto público federal em níveis elevados no período pós-88 

como resposta para amenizar o impacto da reforma tributária, interrompendo o fator de 

descentralização.  

A nova Carta Magna trouxe mecanismos de participação social e manteve os de 

controle já existentes, garantindo ao poder legislativo, com apoio do controle externo 

(exercido pelos Tribunais de Contas), a função de fiscalização e controle dos gastos públicos, 

o que insculpe, nas funções dos Tribunais de Contas, atuação como orientador e de 

direcionamento dos gestores públicos na realização de despesas e, por consequência, de 

políticas públicas. 

 
6 XAVIER, Camila Costa. O Federalismo: conceito e características. Âmbito Jurídico. 2014. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/o-

Federalismo-conceito-e-caracteristicas/. Acesso em: 13/07/2021. 
7 REZENDE, Fernando; AFONSO, J. R. The Brazilian Federation: facts, challenges and prospects. Working Paper, Stanford, n. 149, 2002. 
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É nesse modelo federalista vigente desde a Constituição cidadã que a sociedade civil 

se organiza e participa de ações antes exclusivas de governos. Por meio de ONG’s e outras 

entidades da espécie, realizam atividades públicas, constituem representação nos poderes 

governamentais e fiscalizam o desempenho do setor público.  

Quanto ao controle externo, houve o congelamento da situação então vigente 

(proibindo a criação de novos tribunais de contas) e definição de poderes desses órgãos. 

 Compreender a posição dos entes federados e os poderes é importante para entender o 

contexto que será apresentado neste trabalho, visto que os Municípios são entes que executam 

muitas políticas públicas relacionadas aos ODS. Ademais, essa é a posição da ONU, quando o 

ex-Secretário Geral, Ban Ki-moon, diz que “Será nas cidades que vamos perder ou ganhar a 

batalha do desenvolvimento sustentável”. 

Portanto, a autonomia dada a Estados e Municípios é essencial para a efetividade de 

políticas públicas. Essa conceituação ficou bem clara no período recente, onde no contexto de 

ações de combate à pandemia do Covid-19 diversas discussões sobre os papéis de cada ente 

chegaram à mais alta Corte do país: na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.341, 

proposta pelo PDT, em detrimento da Lei nº 13.979/2020, aprovada pelo Congresso Nacional 

para fins de regulamentar a atuação do Estado durante a pandemia, onde o Plenário do STF 

concedeu parcialmente a medida cautelar pleiteada: 

"para dar interpretação conforme à Constituição ao §9º do art. 3º da Lei 13.979, a 

fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos 

termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá 

dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais." 

 

Nos autos da decisão o fundamento é de que:  

"... o pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as 

ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o 

manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo 

federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas 

competências implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor 

dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os 

Municípios". 

 

Diante do exposto, a pandemia deixou bem evidente que os Municípios gozam de 

autonomia e são entes fundamentais na execução de inúmeras políticas públicas. 
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CAPÍTULO 2 - CONCEITOS POLÍTICAS PÚBLICAS E AGENDA 

 

O termo “política pública”, por muitos anos, tem sido objeto de inúmeros estudos nos 

quais cientistas políticos, filósofos, sociólogos e administradores públicos têm se debruçado 

na busca da formulação de conceitos, modelos e, sobretudo, na capacidade de entender as 

relações político-administrativas que modelam um governo. 

Diversas são as definições de política pública. Mead8 (1995), define o termo como 

sendo parte do campo político que realiza a análise do governo perante os questionamentos 

públicos. Corroborando com Mead, Secchi (2013, p. 16) diz que política pública (public 

policy) “... é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”.  

Dye9 (1984), por sua vez, acredita que a política pública se resume em que o governo 

escolhe ou não fazer. Por sua vez, Lynn10 (1980) define políticas públicas como um grupo de 

ações do governo que produzirão efeitos específicos na sociedade. 

Bachrachb e Baratz11 (1962) acreditam que a imobilidade do Estado, em nada fazer em 

relação a um problema da sociedade, se caracteriza também como um tipo de política pública. 

Esse conceito amplia o escopo conceitual do termo, onde expande a ideia de que as políticas 

públicas representam apenas a ação do Estado. Esse conceito é importante para entender a 

atual gestão Federal no Brasil. 

Teixeira (2002, p. 03) realiza a convergência dos conceitos de Secchi, Mead, Dye, 

Lynn,Bachrach e Baratz. Para ele, a ação do Estado, através da alocação de recursos públicos 

na sociedade e a omissão em determinadas ações fazem parte das Políticas Públicas.  

Políticas Públicas (...) são diretrizes, princípios norteadores de ação do Poder 

Público; regras e procedimentos para as relações entre Poder Público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado. (...) Devem ser consideradas 

também as “não ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, 

pois representam opções e orientações dos que ocupam cargos. TEIXEIRA (2002, p. 

03). 

 

Em torno de todos os conceitos expostos, as políticas públicas redundam em ação ou 

inação do Estado perante um problema público em que o governo busca uma ou mais 

soluções, a fim de resolver os problemas públicos e o faz por meio de escolhas que, segundo 

Souza, (2007, p. 05) “via de regra, estão baseados em interesses, preferências e ideias. [...]”. 

 
8 MEAD, L. M. Public Policy: vision, potential, limits. Policy Currents, [S. l.], p. 1-4, feb. 1995. 
9 DYE, Thomas D. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1984. 
10 LYNN, L. E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of Policy Analysis. Santa Monica, Calif.: Goodyear. 1980. 
11 BACHRACHB, P. e BARATZ, M. S. “Two Faces of Power”, American Science Review 56: 947-952. 1962. 
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Entretanto, qual a definição de problema público? Qual a amplitude do problema para 

que ele seja considerado público e exija a atenção do Estado? Segundo Secchi (2013, p. 10) o 

problema público é a diferença do status quo da situação vivida para a situação ideal possível 

e, o que o torna público, é a subjetividade de escolha do ator político. 

[...] a objetivação do que seja um problema público, a quantidade e a qualidade das 

pessoas que ensejam uma política pública também são suscetíveis a interpretações. 

Um exemplo: a situação de desamparo de três mil trabalhadores demitidos de uma 

empresa privada é geralmente interpretada como problema público por algumas 

vertentes políticas, entretanto outras consideram esse mesmo desamparo um 

problema particular de cada um dos trabalhadores. (SECCHI 2013, p. 16). 

 

Por certo, o agente público, político ou não e em todos os níveis, possui o 

protagonismo nas ações de formulação e implementação das políticas públicas, devendo-se, 

este fato, à legitimidade, à representatividade e à possibilidade legal de fazer leis que são 

afetas e exclusivas do Estado. 

A formulação de uma política pública inicia-se com a formação da Agenda. Para isso, 

o governo elenca, em nível estratégico, os problemas públicos que entende serem os mais 

relevantes: “A agenda governamental é composta pelas questões consideradas relevantes 

pelos tomadores de decisão, seja no plano local, estadual ou federal.” (CAPELLA, 2018, p. 

28). 

Kingdon (2003, p. 03) determina a agenda governamental como sendo a gama de 

assuntos que o governo concentra suas atenções em um dado momento. Para cada assunto, a 

equipe de governo, no mais alto escalão, elege uma série de soluções formando uma agenda 

decisória. 

Essas questões compõem a agenda decisória: um subconjunto da agenda 

governamental que contempla questões que estão prontas para a tomada de decisão 

pelos formuladores de políticas, ou seja, prestes a se tornarem políticas públicas. 

(CAPELLA, 2018, p.30). 

 

O governo, então, decide pela direção a ser tomada, deliberando sobre as diretrizes 

para a formulação e implementação da política pública. Inicia-se assim o ciclo de gestão de 

política pública que, neste estudo, será delimitada pelo ciclo PEAC (planejamento, execução, 

avaliação e controle), criado por Walter Shewhart12. 

 
12 Walter Shewhart foi o responsável do controle estatístico de qualidade, criando técnicas inovadoras para avaliar e aprimorar a qualidade de serviços e produtos. Também 

conhecido “Pai do Controle de Qualidade” nasceu em 18 de março de 1891, no Estado Illinois nos Estados Unidos da América. 
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Secchi (1993, p. 11), de forma didática, divide as políticas públicas demandadas pela 

população segundo a área de intervenção do Estado: saúde, educação, segurança, gestão, meio 

ambiente, saneamento, habitação, emprego e renda, previdência social e planejamento urbano. 

Atualmente, a maioria dos países, dentre os quais se evidenciam os em 

desenvolvimento (como o Brasil), têm norteado suas políticas públicas pela restrição do gasto, 

objetivando a eficiência e a eficácia (efetividade) para atender as necessidades da população, 

e isso tem se tornado um desafio para os gestores públicos, principalmente nos Municípios, a 

quem cabem a execução de diversas funções públicas sentidas pela população. 

Neste contexto, tornou-se necessário o debate por parte da sociedade civil, a respeito 

do ajuste fiscal de suas contas, a fim de promover orçamentos equilibrados entre receita e 

despesa. Apenas com o ajuste fiscal, as políticas públicas serão providas de necessário recurso 

para sua implementação e desenvolvimento em direção dos objetivos propostos em sua fase 

de formulação.  

Outro aspecto fundamental para as políticas públicas constitui-se no modelo 

federalista. Soares e Machado (2018, p. 57) introduzem a ideia de que o Federalismo produza 

efeitos próprios sobre a característica, a implementação e os resultados das políticas públicas 

por promover a estabilidade decisória ou a criação de obstáculos que impedem a alteração do 

status quo, que são consequência dos múltiplos atores envolvidos no processo de decisão e 

pela fragmentação do poder proporcionado pelo Federalismo.  

Assim sendo, o modelo federativo implica, de forma positiva ou negativa, no 

desenvolvimento de políticas públicas necessárias para a solução das demandas apresentadas 

nas mais variadas áreas, tornando-se fundamental a ratificação ou retificação do sistema, de 

forma democrática, configurando-o como um facilitador ao desenvolvimento político, 

econômico e social para as nações. 

Eis que a Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), construída no 

âmbito da ONU após anos de conferências, reuniões, estudos e ampla participação social dos 

governos, se propõem a ser uma ferramenta de direcionamento para políticas públicas que 

satisfaçam as atuais necessidades da sociedade. 

A Agenda 2030 é, portanto, um conjunto de objetivos que representam problemas 

existentes na sociedade, em menor ou maior grau em cada canto do planeta, mas que existem 

e precisam ser tratados. São problemas públicos, razão pela qual devem nortear o 

desenvolvimento de políticas públicas ou mais: repensar e transformar as políticas públicas 

para enfrentar o colapso ecológico e as desigualdades sistemáticas geradas pelo modelo de 
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desenvolvimento hegemônico, não só através de novas políticas, mas também pela 

transformação das já existentes, agregando o conceito de sustentabilidade. 

Não há norma legal que obrigue países e entes subnacionais a seguirem essa Agenda. 

É um mapeamento de ações necessárias para diminuir desigualdades e combater as mazelas 

sociais. No conceito jurídico, a Agenda 2030 é um “soft law”, um texto de âmbito 

internacional desprovido de caráter jurídico. 

Em que pese a observação do parágrafo antecedente, diversos instrumentos trazidos no 

texto da Agenda já estão inseridos na Constituição Federal de 1988. 

 

2.1 - O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

As políticas públicas brasileiras caminham em passo lento rumo à solução dos 

problemas nacionais. Este diagnóstico pode ser compreendido segundo a história da 

administração pública brasileira que, desde sua estruturação, segundo Bresser-Pereira (1996, 

p. 272), foi introduzida com princípios de uma administração burocrática. 

A burocratização sempre permeou a administração pública e diversos governos 

desencadearam ações para diminuir seus efeitos e modernizar a gestão pública. Nos anos 

finais do regime militar houve a implementação do Plano Nacional de Desburocratização, em 

1979, que visou melhorar a relação do Estado com a sociedade por meio da simplificação dos 

processos de prestação de serviços públicos. Nota-se que, neste período, as políticas públicas 

brasileiras possuíam sentido restrito e resumiam-se no oferecimento de serviços públicos 

através de rígidos processos burocráticos que por si só não atendiam a demanda populacional. 

Não havia, até então, a proximidade entre o governo e os cidadãos como caminho para 

melhor solucionar os problemas públicos. As políticas eram desenhadas unilateralmente 

porque, na maior parte das vezes, não sofria com as consequências dos problemas ou não 

possuía a demanda elencada pela sociedade. 

Somente na década de 80, com a redemocratização e uma nova constituição federal, 

ocorreram os primeiros passos rumo a uma reforma administrativa gerencial com viés da 

participação social. 

Em 1995 foi proposta a reforma gerencial do Estado que aspirava, dentre outros 

objetivos, com seu Plano Diretor (1995)13: O resgate da autonomia financeira do Estado e sua 

 
13 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado, 1995. Imprensa Nacional. SIG. Quadra 6. Lote 800. Brasília/DF. 1995. 
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capacidade de implementar políticas públicas; a inovação de instrumentos de políticas sociais 

e a ampliação da governança; e a capacidade do país em promover com eficiência políticas 

públicas. 

Essa mudança alterou o conceito de prestação de serviços públicos como um fim em si 

mesmo quando o Estado possibilita que entes privados executem a prestação de serviços 

públicos sob a regulação pública, ampliando a qualidade dos serviços públicos. 

No entanto, se por um lado pode-se observar o ganho de eficiência e na qualidade dos 

serviços ofertados em algumas áreas, como na saúde, por outro a reforma de gestão não 

impactou outras, como a educação. Esse fato justifica-se pela interrupção do processo de 

reforma, sobretudo, por consequências do cenário político brasileiro desde a segunda década 

dos anos 2000. 

Ainda assim, o Brasil é muito burocratizado e tecnocrata, calçado em vasta e crescente 

regulamentação, configurando um empecilho ao desenvolvimento econômico e, sobretudo, 

social, por constituir-se em barreiras para a formulação e implementação de políticas públicas 

saudáveis, sustentáveis e solucionadora de problemas sociais. Em meio a esses problemas, há 

ferramentas úteis para transpô-los, como a Agenda 2030. O Brasil participou ativamente de 

sua formulação, com metas importantes para alavancar o desenvolvimento e diminuição de 

diferenças sociais no país. 

E nesse contexto de burocracia pública, os Tribunais de Contas são atores importantes. 

Enquanto a legislação lhes confere poderes meramente burocráticos de controle, na realidade 

estes têm se modernizado, incluindo mecanismos de acompanhamento da efetividade do gasto 

público, ou seja, não mais um mero controle da legalidade e economicidade da despesa, mas 

também se essa tem chegado ao cidadão com resultado satisfatório. Diante disto, o controle 

externo apresenta um certo poder de estímulo e direcionamento de políticas públicas que não 

pode ser ignorado. 
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CAPÍTULO 3 - A CONSTRUÇÃO DA AGENDA 2030: UM NORTE PARA 

DIMINUIR DIFERENÇAS 

 

A compreensão do desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico tem 

perdido força no cenário internacional, dando espaço para um entendimento de 

desenvolvimento mais abrangente desde 1980.  

Em 1984, foi instaurada pelas Nações Unidas a chamada Comissão Brundtland, cujo 

objetivo seria reunir países em prol do desenvolvimento sustentável. Finalmente em 1987, 

essa Comissão publica o “Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento: Nosso Futuro Comum”, trabalho elaborado por representantes de 21 

países, no qual produziu a mais célebre definição de desenvolvimento sustentável: “o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (Nosso Futuro 

Comum, 1991). 

Desta forma, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciava a introdução do tema 

Desenvolvimento Sustentável em sua agenda global. Em 2015, a ONU cria a Agenda 2030, 

após experiências colhidas com a Declaração do Milênio e os Objetivos do Milênio (ODM), 

em voga pela entidade entre os anos 2000 e 2015. 

A Agenda 2030 constitui-se em um projeto aprimorado que agrega os ODM´s e os 

acordos promovidos pela Rio+20 introduzindo, em documento único, todas os objetivos e 

metas a serem atingidas até 2030 pelos países signatários, visando, desta forma, promover a 

continuidade ao trabalho desenvolvido pelas nações em prol do desenvolvimento com 

sustentabilidade. A Agenda se materializa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) partindo da experiência inicial promovida pelo estabelecimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Essa agenda traz grande destaque para a redução da pobreza e da desigualdade, além 

da promoção dos direitos humanos, reforçando que os objetivos propostos são condicionantes 

para o desenvolvimento social e econômico, estruturando, como uma de suas resoluções, o 

combate às desigualdades e a construção de sociedades justas e inclusivas, indicando, ainda, a 

interdependência e vinculação entre os ODS para a consolidação do desenvolvimento 

sustentável. 

A proposta estabelecida pela ONU caracteriza-se por metas e objetivos de 

interconexão e transversalidade, sendo integrados e indivisíveis, desencadeando ligações 
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virtuosas nas quais a conquista de um ou mais objetivos e metas afeta positivamente a 

consecução dos demais (ONU, 2015)14.  

O Brasil participou ativamente da construção dos temas, tendo composto grupos de 

trabalho e comitês para elaboração dos ODS na ONU nos anos que antecederam a instituição 

da Agenda 2030. Esse processo foi longo e exigiu intensas negociações em que a posição 

brasileira, por seu histórico na Organização, foi fundamental para a defesa do equilíbrio entre 

as dimensões econômica, social e ambiental na construção dos Objetivos, considerando a 

universalidade da aplicação em todos os países, mas com respeito às particularidades e níveis 

de desenvolvimento dos signatários. 

A Agenda 2030 foi formulada para subsidiar, positivamente, as múltiplas realidades 

nacionais, de países desenvolvidos e em desenvolvimento, reconhecendo que os países 

enfrentem problemas em intensidades distintas e prevendo a adaptação das metas e 

indicadores às realidades nacionais.  

A particularização das metas e indicadores, de acordo com cada realidade vivida, 

exige grande processo de coordenação nacional, especialmente em países de grandes 

extensões territoriais como o Brasil, já que neles existem entes subnacionais portadores de 

especificidades próprias, tornando-se impraticável a análise desses fatores através de macro 

indicadores padronizados para a comparação dos entes.  

 Neste ponto, os países signatários devem desenvolver ferramentas de avaliação e 

monitoramento a fim de diagnosticar a evolução ou não das metas firmadas. Como é 

responsabilidade de cada país a possibilidade de customizar esses objetivos de acordo com 

suas particularidades, é assumido o compromisso na aplicação das ferramentas para a análise 

desses dados, sendo o principal foco de estudo dessa Dissertação, viabilizando assim uma 

proposta de parceria das instituições com objetivo de potencializar a realização do programa. 

Os Objetivos e metas da Agenda 2030 (Anexo 01) estimularão a ação em áreas de 

importância crucial para a humanidade e para o planeta nos próximos 09 anos, a saber15:  

- Pessoas: Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e 

garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade 

e igualdade, em um ambiente saudável.  

- Planeta: Proteger o planeta da degradação, incluindo por meio do consumo e da 

produção sustentável, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e de medidas urgentes 

 
14 PLATAFORMA AGENDA 2030. Home. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/sobre/. Acesso em: 05/09/2021. 
15 PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Agenda 2030. Disponível em: www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/pagina/agenda2030. Acesso em: 05/09/2021. 
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para combater a mudança do clima, para que possa atender as necessidades das gerações 

presentes e futuras.  

- Prosperidade: Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida 

próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico 

ocorra em harmonia com a natureza.  

- Paz: Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da 

violência, não havendo desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem 

desenvolvimento sustentável.  

- Parceria: Mobilizar os meios necessários para implementar a Agenda por meio de 

uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base no espírito 

de solidariedade global fortalecida, com ênfase especial nas necessidades dos mais pobres e 

mais vulneráveis, com a participação de todos os países, todos os grupos interessados e todas 

as pessoas. 

Para que todos os objetivos se concretizem, é necessária a atuação efetiva dos 

governos, que são os detentores dos recursos (financeiros, materiais e humanos) visando 

implementar ações aderentes aos ODS. Essa é também a posição defendida por Zuleica 

Gourlart, Coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis (vide entrevista completa no 

Anexo 02): 

O desafio é ampliar a conscientização sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. É necessário desconstruir a visão de parte dos 

governos locais que esta agenda é global, portanto, está muito distante da realidade 

do seu Município. A implementação dos ODS é um desafio que requer uma parceria 

com a participação ativa de todos, incluindo os governos subnacionais, a sociedade 

civil, o setor privado e a academia. Porém, a atuação dos governos locais é 

fundamental para o sucesso desta agenda, principalmente por considerar que os 

Municípios têm a autonomia política e administrativa assegurada pela Constituição, 

e a responsabilidade compartilhada entre Estados e União na formulação de políticas 

públicas que garantam a melhoria da qualidade de vida para a população. Agir local 

para mudar globalmente. 

 

No Brasil, que tem um modelo federativo em que três entes principais executam 

políticas públicas (a União, os Estados e os Municípios), o atingimento das metas necessita de 

uma articulação conjunta, pois, por exemplo, há metas que dentro do nosso modelo federativo 

não são passíveis de serem praticadas pelos Municípios. Podemos citar como exemplo a Meta 

2.c: 



30 

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. 

 

Essa é uma ação macroeconômica de Gestão Federal, que tem a Política de Garantia 

de Preços Mínimos e sua gestora, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), para 

regular a produção agrícola e estocagem de alimentos no país (regular estoques e preços). 

No Brasil, a temática dos ODS adentrou os entes nacionais, como a União, que por 

meio do Decreto nº 8.892/2016 criou a Comissão Nacional para os ODS, ainda no governo de 

Michel Temer. O Estado de São Paulo, na mesma linha, constituiu grupo de trabalho 

intersetorial para implantar a agenda (Decreto nº 62.063/2016), cujo Plano Plurianual adere à 

Agenda 2030: Do total de 111 programas do Plano Plurianual (PPA 2020-2023), 106 deles, 

ou seja, mais de 90% estão correlacionados aos ODS.  

Na esfera municipal, temos como exemplos: o Município de Santos que, através do 

Decreto 8166/2018 instituiu o Comitê Municipal dos ODS; a Prefeitura de São Paulo, que 

com a Lei 16.817/2018 adotou a Agenda 2030 como diretriz de políticas públicas; entre 

outros. 

O fluxo de políticas públicas também sofre revezes. O Presidente eleito em 2018 

revogou o Decreto 8892/2016 (através do Decreto nº 10179/2019) e foi além: 

• Em abril de 2019, o Decreto nº 9729/2019 já tinha extinguido a criação e 

existência de órgãos colegiados no âmbito do governo federal. Com isso, a 

Comissão Nacional para os ODS foi formalmente extinta; 

• O projeto de Lei nº 21/2019 (PPA 2020-2023) previa, como diretriz do PPA 

(inciso VII do Art. 3º) “a persecução das metas dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas”, o que foi 

vetado16 pelo Presidente ao sancionar o projeto (Lei 13971/2019).  

Concluímos, desta forma, que o atual governo desconsidera a Agenda 2030 como 

diretriz de suas ações. Em que pese esse revés, Estados e Municípios, diante da sua 

independência de gestão, podem promover o alcance das metas dessa importante Agenda. 

E a articulação da Agenda se tornou ainda mais importante diante da pandemia Covid-

19, onde os governos centraram esforços no combate à pandemia e diversas políticas públicas 

 
16 Aliás, o único item vetado. Razões do veto: “O dispositivo, ao inserir como diretriz do PPA 2020-2023 a persecução das metas dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas, sem desconsiderar a importância diplomática e política dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas, acaba por dar-lhe, mesmo contrário a sua natureza puramente recomendatória, um grau de cogência e obrigatoriedade jurídica, em detrimento do 

procedimento dualista de internalização de atos internacionais, o que viola a previsão dos arts. 49, inciso I, e art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal”. 
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foram severamente afetadas, como educação e geração de renda, além de reflexos na 

arrecadação de diversos Municípios. 

Além disso, as desigualdades sociais no Brasil ficaram mais evidentes. Zuleica 

Goulart, Coordenadora do PCS, acredita que “... temos uma emergência de saúde, uma 

emergência humanitária e agora uma emergência de desenvolvimento.” 

Ainda segundo ela, os ODS “... são o mínimo que precisamos para assegurar um 

mundo mais seguro, mais justo e mais sustentável para todos. Se líderes de toda a sociedade 

atribuem a mesma importância e urgência ao combate à fome, à pobreza e à mudança 

climática, nós conseguiremos êxito na Década de ação dos ODS”. 

Como citado ao fim do capítulo 1, adotar a Agenda 2030 constitui-se em assumir um 

compromisso com os objetivos, mas não se constitui de obrigação legal. No entanto, face as 

enormes dificuldades de planejamento de políticas públicas, principalmente em Municípios 

menores, a Agenda constitui-se num “norte” por ser um guia com ações necessárias para a 

sociedade, muitas já obrigatórias aqui no Brasil, outras que necessitam de fortes ações 

políticas, além de repensar no que já existe, agregando conceito de sustentabilidade, a fim de 

garantir um planeja menos desigual e mais justo para as gerações futuras. 
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CAPÍTULO 4 - A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: O PROGRAMA 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

A história do Brasil é marcada por rápidas transformações políticas, econômicas e 

sociais, promovendo grandes desafios aos governos que, através de políticas públicas, devem 

conciliar o desenvolvimento econômico e social, visando a preservação ambiental e a 

equidade coletiva. 

 Com isso, o governo brasileiro pode desenvolver a capacidade de compartilhamento 

de informações, através de ferramentas ligadas à tecnologia, capazes de aproximar a 

sociedade com as instituições públicas e privadas a fim de que, com responsabilidade 

compartilhada, possam estabelecer estratégias para as políticas públicas alinhadas ao anseio 

social, como é o caso do tema desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, o Instituto Ethos, em conjunto com outras organizações (Rede Nossa 

São Paulo e a Rede Cidades, por Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis) e apoio da 

ONU, desenvolveu e implementou o Programa Cidades Sustentáveis (PSC), uma plataforma 

digital que contempla uma agenda de sustentabilidade urbana abarcando as dimensões social, 

ambiental, econômica, política e cultural, estruturada para subsidiar o planejamento municipal 

das cidades brasileiras. Esta plataforma foi inspirada nos compromissos de Aalborg 

(Dinamarca), um pacto político com o desenvolvimento sustentável que foi assinado por mais 

de 650 Municípios, principalmente europeus.  

Desde 2012, o programa desenvolve a sensibilização, a cooperação e a mobilização 

das cidades com a finalidade de fomentar a implementação de políticas públicas estruturantes, 

visando o combate à pobreza e à desigualdade social através do desenvolvimento econômico, 

voltado para a sustentabilidade do meio ambiente.  

Os Municípios que optam por aderir aos compromissos contam com apoio do PCS, 

que está estruturado em 12 eixos temáticos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações Unidas assim descritos:17 

• Governança; 

• Bens Naturais Comuns; 

• Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz; 

• Gestão Local para a Sustentabilidade; 

• Planejamento e Desenho Urbano; 

 
17 Informações detalhadas de cada item no Anexo 04. 
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• Cultura para a Sustentabilidade; 

• Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida; 

• Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável; 

• Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida; 

• Melhor Mobilidade, Menos Tráfego; 

• Ação Local para a Saúde; 

• Do Local para o Global. 

 

O Programa delimitou em seu escopo 260 indicadores relacionados às áreas da gestão 

e administração pública, produzindo a capacidade de monitoramento de programas 

governamentais através de um Plano de Metas. O software é capaz de realizar também a 

comparação dos dados entre as cidades, sob ótica positiva, como experiências eficazes a 

serem compartilhadas com outros Municípios. 

O PCS propõe, como ponto focal, que as prefeituras busquem estimular a participação 

dos cidadãos para a construção de ideias, opiniões e iniciativas, propondo a ampliação da 

qualidade de vida da sociedade local com sustentabilidade. Além desse propósito, o PSC 

incentiva as prefeituras a desenvolverem sinergia junto aos entes científicos, tecnológicos, 

sociais e econômicos locais, com a finalidade de os direcionarem a um mesmo objetivo: o 

desenvolvimento com sustentabilidade. 

Além das ferramentas elencadas, podemos resumir as características e potencialidades 

do PCS da seguinte forma18: 

• Utilização de métricas e estatísticas matemáticas visando o acompanhamento 

de dados e metas; 

● A plataforma oferece suporte para o planejamento urbano sustentável através 

de ferramentas colaborativas e documentos técnicos; 

● Mecanismos de estímulo à participação universal (social); 

● Acesso facilitado a dados de forma integrada; 

● Melhores práticas em políticas públicas e estudos de caso; 

● Parcerias com universidades e institutos de pesquisa; 

● Estímulo a oportunidades de parceria com o setor privado; e 

● Agenda de eventos nacionais e internacionais. 

 
18 PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Institucional. Disponível em: https://www.cidadessustentaveis.org.br/pagina/pcs. Acesso em: 05/09/2021. 
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O PCS, para sua atuação junto aos Municípios, convida-os a firmar uma Carta-

Compromisso, endereçada aos partidos políticos, candidatos e prefeitos, visando a 

aproximação com gestores e futuros gestores com o propósito de contribuir com os 

planejamentos e execução de políticas públicas, a fim de melhorar a qualidade de vida de sua 

população. 

À época, o Programa foi aderido por 285 Municípios brasileiros e o programa 

produziu observatórios de indicadores em 105 destes Municípios, que conseguiram, de forma 

inédita, refinar seus planejamentos e executar as políticas públicas inovadoras em suas 

gestões. 

O Plano de Metas do PCS proporciona a ampliação da participação social, 

compartilhando a tomada de decisões com a sociedade civil. Ainda, serviu como instrumento 

balizador das estratégias municipais em cidades que ainda não tinham adotado, em seu 

modelo de gestão, um Plano de Metas municipal. 

Na linha de iniciativas que instigam melhorias na gestão pública, o PCS, no início de 

2021, lançou o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br), em 

parceria com o Sustainable Development Solutions Network19 (SDSN), apoio do Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova. 

O IDSC-Br é um índice composto, atualmente, por 88 indicadores, e permite a 

comparação de 770 Municípios brasileiros selecionados pelo PCS para esta primeira 

publicação. A metodologia utilizada foi elaborada pela SDSN, que desde 2012 já desenvolveu 

trabalhos estatísticos semelhantes em outros países. 

Nesta primeira publicação do índice, a análise dos 770 Municípios permitiu algumas 

conclusões20: 

• Mesmo sem considerar os impactos da Covid-19 nos Municípios brasileiros, 

os resultados mostram que devem se acelerar os esforços para atingir os 

ODS; 

• Existe uma ampla variedade de desafios para se atingir os ODS, 

particularmente os ODS 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 

5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redução das Desigualdades) e 16 (Paz, Justiça 

e Instituições Eficazes); 

• Grandes desigualdades territoriais persistem no país; e 

 
19 Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, entidade de lideranças internacionais, ligada à ONU, que promove abordagens para implementar a Agenda 2030 e o 

Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. 

20 Conforme consta na publicação disponível em <https://idsc-br.sdgindex.org/introduction>. Acesso em 01/11/2021. 
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• No aspecto ambiental, o desmatamento continua sendo um grave problema 

para o país. 

Este indicador do PCS, visto sua abrangência, estrutura e ineditismo no levantamento 

de dados e informações acerca da implantação e evolução dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável no âmbito dos Municípios brasileiros, é base importante para o desenvolvimento 

da pesquisa e proposta final. 
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CAPÍTULO 5 - INDICADORES DE DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO 

 

Ao considerarmos o campo da Administração Pública como uma ciência própria, 

vários temas instigam a investigação de modelos que possam tornar a gestão pública mais 

eficiente. Para tanto, se faz necessário o desenvolvimento do tema análise de desempenho do 

setor público em que será diagnosticado, através de indicadores, o status quo da gestão 

pública. 

Neste contexto, é reforçada a tese de que o TCE-SP influencia as ações dos governos 

municipais e, por consequência, o desenvolvimento da Agenda 2030 no Estado de São Paulo. 

Assim sendo, o IEG-M tornou-se essencial ferramenta para aferir o desempenho dos 

jurisdicionados paulistas e importante instrumento de uma auditoria efetiva, destacando-se 

como modelo para a análise de desempenho do setor público. 

Entretanto, a ciência da Administração Pública é dotada de vários estudos que 

envolvem indicadores de desempenho do setor público, cuja composição se perfez com dados 

não incorporados pelo IEG-M, mas com mesma finalidade e objetivo que o manual de 

Indicadores do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) do ano de 

2012, conceitua: 

[...] o de assistir os gestores públicos. Se possuem informações confiáveis, precisas e 

tempestivas, eles podem abdicar de decisões fundamentadas exclusivamente na 

intuição, tradição, “tino administrativo” ou opiniões pessoais. Neste contexto, os 

indicadores permitem integrar subjetividade e objetividade a partir de evidências 

empíricas, viabilizam comparações e avaliações consistentes, e, principalmente, 

criam condições para esclarecer e fornecer suporte às decisões. 

Na gestão pública, os indicadores são instrumentos que contribuem para identificar e 

medir aspectos relacionados a um determinado fenômeno decorrente da ação ou da 

omissão do Estado. A principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma 

mensurável, um aspecto da realidade dada (situação social) ou construída (ação), de 

maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. 

 

Nos primórdios da gestão pública, o uso de indicadores, capaz de aferir diagnósticos 

sobre os processos da administração pública era rudimentar e composto por dados simplórios 

de controle de despesa, como por exemplo, o custo de operação de uma UBS (Unidade Básica 

de Saúde) em relação à população atendida, o que restringia o gestor à análise de custos. Essa 

restrita mensuração não era capaz de aferir a qualidade do serviço oferecido através, por 

exemplo, da satisfação da população com os serviços públicos. 
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Paulo de Martino Jannuzzi é um pesquisador de destaque no tema construção de 

indicadores, com vários artigos publicados. Em um de seus trabalhos, em 2004, ele descreve 

uma série de decisões metodológicas a serem consideradas na construção de um bom 

indicador:  

A) “[...] a definição operacional do conceito abstrato ou temática a que se refere o 

sistema em questão, elaborada a partir do interesse teórico ou programático referido.” 

B) “[...] a especificação das suas dimensões, das diferentes formas de interpretação ou 

abordagem do mesmo, tornando-o, de fato, um objeto específico, claro e passível de ser 

‘indicado’ de forma quantitativa.” 

C) “[...] a obtenção das estatísticas públicas pertinentes, provenientes de Censos 

Demográficos, pesquisas amostrais, cadastros públicos.” 

D) “[...] combinação orientada das estatísticas disponíveis compondo um Sistema de 

Indicadores Sociais, que traduz em termos mais tangíveis o conceito abstrato inicialmente 

idealizado.” (JANNUZZI, 2004, p. 17). 

Por seu turno, O ENAP (Uchoa, 2013) e o Manual de Indicadores do Extinto MPOG 

(2012), trazem algumas características (atributos, propriedades) que um bom indicador deve 

conter, resumidos na tabela a seguir: 

 

Representatividade / 

Validade 

O indicador representa fielmente o que se deseja medir? Exemplificando, 

se um sistema de planejamento de uma instituição possui objetivos 

estratégicos, cada objetivo pode ter um ou mais indicadores. A 

representatividade é o atributo de proximidade de significado e de 

abrangência do indicador em relação ao objetivo. Um indicador deve ser 

significante ao que está sendo medido e manter essa significância ao 

longo do tempo. 

Confiabilidade 

Metodológica 
Os métodos de coleta e processamento do indicador são confiáveis? 

Confiabilidade da Fonte A fonte de dados fornece o indicador com precisão e exatidão? 

Disponibilidade É possível e fácil coletar os dados necessários para calcular o indicador? 

Economicidade 
Quanto custa obter o indicador? A relação entre os custos de obtenção e 

os benefícios decorrentes do uso do indicador deve ser favorável. 

Simplicidade de 

Comunicação 
O público que irá ver e utilizar o indicador o entenderá facilmente? 

Estabilidade 
Uma série de medições do indicador permite monitoramentos e 

comparações coerentes, com mínima interferência de variáveis externas? 
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Tempestividade 
O indicador obtido é decorrente de informações atuais? E mais: o 

indicador pode ser obtido em tempo para seu uso? 

Sensibilidade 
Variações no processo (decorrentes ou não de intervenções intencionais) 

refletem-se no resultado do indicador? 

Clareza 

Geralmente um indicador é definido como uma divisão entre duas 

variáveis básicas: um numerador e um denominador, ambos compostos 

por dados de fácil obtenção. Eventualmente pode ser complexo na sua 

fórmula, envolvendo muitas variáveis. Em todo caso é imprescindível 

que seja claro, atenda à necessidade do decisor e que esteja 

adequadamente documentado. 

Desagregabilidade 

Capacidade de representação regionalizada de grupos 

sociodemográficos, considerando que a dimensão territorial se apresenta 

como um componente essencial na implementação de políticas públicas. 

Mensurabilidade 
Capacidade de alcance e mensuração quando necessário, com maior 

precisão possível e sem ambiguidade. 

Auditabilidade 

Ou rastreabilidade. Qualquer pessoa deve sentir-se apta a verificar a boa 

aplicação das regras de uso dos indicadores (obtenção, tratamento, 

formatação, difusão, interpretação). 

Publicidade 

Os indicadores devem ser públicos, isto é, conhecidos e acessíveis a 

todos os níveis da instituição, bem como à sociedade e aos demais entes 

da administração pública. 

Temporalidade 

A identificação dos indicadores de desempenho deve considerar algumas 

questões temporais: em primeiro lugar, o momento em que deve começar 

a medição; em segundo lugar a disponibilidade de obtenção quando os 

diferentes resultados começarem a acontecer; e, por fim, a possibilidade 

de que, por meio dessas medidas, seja possível realizar um 

acompanhamento periódico do desempenho do Programa. 

Factibilidade 

Os dados necessários para as medições se constituem em informações 

que fazem parte dos processos de gestão da instituição e, portanto, 

obtidas através de instrumentos de coleta, seja por amostra ou censo, 

estatísticas, aplicação de questionários, observação etc., dependendo do 

aspecto a ser medido. Uma proposta de elaboração de indicadores deverá 

permitir dispor de indicadores de medição factível, em momentos 

adequados e com uma periodicidade que equilibre as necessidades de 

informação com os recursos técnicos e financeiros. 

 

Tabela 1 – Atributos de um indicador . 
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Segundo Uchoa 2013: “indicadores não existem apenas para mostrar se as metas estão 

sendo atingidas. Servem para deixar claras as prioridades, gerar alinhamento, indicar se são 

necessários ajustes, apoiar a tomada de decisão e para motivar e reconhecer o desempenho.” 

Para entendimento da pesquisa, é de bom termo resumir a tipologia dos indicadores. 

Uchoa (2013) traz uma classificação que é aderente para indicadores individuais, enquanto o 

manual do MPOG apresenta uma classificação mais abrangente, sendo um deles em 

concordância ao tipo de indicador tratado neste trabalho: 

1 Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de Políticas Públicas: permitem 

estabelecer medidas em cada etapa de uma ação pública. A figura a seguir resume 

bem a ideia desta classificação:  

 
Figura 1 – Fluxo de Implementação de Políticas Públicas  

Fonte: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/bitstream/777/46/1/indic_orientacoes.pdf, página. 22.  

 

2 Indicadores de Avaliação de Desempenho: O foco são os recursos alocados e os 

resultados alcançados. Aqui segue a ótica do TCU (Tribunal de Contas da União), 

prezando por economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

3 Indicadores Complexos, segregando-os em: A) analíticos, que retratam situações 

específicas (taxa de desemprego, índice de retenção escolar, por exemplo); e B) 

sintéticos, mesclando diferentes indicadores analíticos para retratar um 

comportamento médio das dimensões analisadas, caso do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e dos indicadores tratados neste trabalho, como o Índice 

de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) e o Índice de Efetividade 

da Gestão Municipal (IEG-M). 

Como visto, a literatura sobre o tema, majoritariamente, trata os indicadores de 

desempenho como parte da formulação da política pública (que se inicia no planejamento; 

define padrões; analisa o desempenho; sua mediação e eventual ação corretiva), ou, em outras 
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palavras da literatura, do ciclo PDCA21 (Plan, Do, Check and Action - Planejar, Executar, 

Checar e Agir). 

Desta forma, o tipo de indicador que trataremos nesse trabalho é o que busca sintetizar 

um conjunto de referências relacionadas às metas da Agenda 2030, de forma a retratar a 

evolução dos Municípios paulistas em direção aos compromissos da Agenda, ou seja, 

apresentar a situação macro e permitir a estratificação para identificar eventuais pontos de 

atenção. 

 

5.1 - OS INDICADORES EXISTENTES (BENCHMARKING) 

 

O desenvolvimento de indicadores para acompanhar a evolução de um conjunto 

grande de metas é difícil, visto a necessidade de dados atualizados e a transversalidade de 

diferentes metas, o que pode afetar a compreensão para quem lê o dado. 

Para além do IEG-M, existem outros indicadores que realizam o acompanhamento da 

Agenda 2030 em âmbito municipal. Como exemplo, temos a recente plataforma desenvolvida 

pelo Programa Cidades Sustentáveis em parceria com o Sustainable Developmen tSolutions, 

lançado em março de 2021. Essa plataforma foi denominada Índice de Desenvolvimento 

Sustentável das Cidades - Brasil (IDSC-BR) e atualmente analisa cerca de 770 Municípios 

brasileiros, sendo 203 paulistas (incluindo a capital).  

A plataforma analisa 88 indicadores vinculados aos 17 objetivos principais da Agenda 

2030. 

O IDSC-BR é uma ferramenta que pretende gerar um movimento de transformação 

nas cidades brasileiras. A intenção é orientar a ação política municipal, definir 

referências e metas com base em indicadores de gestão e facilitar o monitoramento 

dos ODS em nível local. Há um índice para cada objetivo e outro para o conjunto 

dos 17 ODS. Desse modo, o índice apresenta uma avaliação dos progressos e 

desafios dos Municípios brasileiros para o cumprimento da Agenda 2030.22 

 

Outra plataforma existente para a análise da Agenda 2030 é a Mandala ODS. Esta 

plataforma foi desenvolvida pela Confederação Nacional dos Municípios do Brasil (CNM) e 

produz trinta indicadores associados aos ODS que são distribuídos entre as dimensões: 

 
21 O Ciclo PDCA (Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart) é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um 

circuito de quatro ações: planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act), visando compreender não só como um problema surge, mas também sua solução, focando na 

causa e não nas consequências. 

22 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES – BRASIL. Apresentação. Disponível em <https://idsc-br.sdgindex.org/introduction>. Acesso 

em 17/07/2021 

https://idsc-br.sdgindex.org/
https://idsc-br.sdgindex.org/
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institucional, econômico, social e ambiental. Diferentemente do IDSC-BR, a plataforma 

Mandala ODS é materializada por um gráfico23 e não gera um ranking entre os Municípios. 

Seu intuito é que os gestores o utilizem como ferramenta de comparação e evolução dos 

indicadores, permitindo ajustes nas estratégias públicas adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo de visualização da Mandala ODS, referente ao Município de Morungaba-SP em 2020. 

 

Além desses dois indicadores exclusivamente ligados à Agenda 2030, temos 

Municípios brasileiros que desenvolveram ferramentas próprias que possibilitam 

acompanhamento de ações ligadas aos ODS: 

A Prefeitura de Vitória24, capital do Espírito Santo, tem o “Observa Vix”, que é um 

observatório de indicadores da cidade, instituído pelo Decreto Municipal nº 17289/2018, que 

trata da Política Municipal de Monitoramento de Indicadores. Esse sistema não cria um 

indicador global, mas permite ao cidadão acompanhar diversas ações municipais e sua 

vinculação com os ODS, além de apresentar dados históricos municipais que permitem a 

análise das evoluções das políticas públicas. 

 
23 Disponível em <https://cidados.cnm.org.br/mandala/exportar/ano/2020/uf/SP/codIbge/3532009/codMunicipio/3917> Acesso em 30/10/2021 

24 PORTAL DO OBSERVATÓRIO DE INDICADORES DA CIDADE DE VITÓRIA. Home. Disponível em: https://observavix.vitoria.es.gov.br/. Acesso em: 

05/09/2021. 
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Ferramenta semelhante é a utilizada pela Prefeitura de São Paulo25, o “Observa 

Sampa”, que reúne diversos indicadores, sendo que 58 deles estão atrelados aos ODS. 

Outro Município que possui ferramenta própria de acompanhamento é Belo 

Horizonte26, que por meio do Observatório do Milênio, de sua prefeitura, desenvolveu um 

painel de indicadores que permite acompanhar 159 indicadores de ações municipais 

vinculadas à Agenda 2030. 

Esses três exemplos, todos de capitais, demonstram que existem Municípios que 

aderiram à Agenda 2030 como guia de ações municipais. Grandes cidades conseguem ter 

estrutura de acompanhamento e gestão, o que não é a realidade de diversas cidades menores, 

conforme relatos coletados na pesquisa realizada (que veremos adiante). Ademais, esses 

painéis municipais são ferramentas internas e locais, que não permitem comparações e o 

compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas com outros Municípios.  

Por esta razão, este trabalho foca nos indicadores que geram comparabilidade, como o 

IDSC-BR e a Mandala ODS que, juntamente com IEG-M, permitem analogia entre os 

Municípios por eles analisados, item importante para permitir a troca de experiências através 

de boas práticas e o aprendizado em conjunto, visando evitar-se o erro graças a experiências 

alheias. 

Em junho de 2021, a Divisão de Estatísticas da ONU apresentou o Sustainable 

Development Report 2021, contendo indicadores em nível nacional de 165 países. O Brasil 

obteve a pontuação 71.3/100, classificado em 61º lugar. Para tal, o Report sintetizou noventa 

e dois indicadores de políticas públicas em um único índice estabelecendo, deste modo, um 

ranking. O Sustainable Development Report configurou-se em profundo desafio perante a 

grande dificuldade de se estabelecer indicadores iguais para todos os países, obtendo-se dados 

comparáveis.  

 Notadas as dificuldades, até mesmo para a ONU, de produzir indicadores eficazes, 

abrangentes e comparáveis visando os ODS, o valor deste trabalho configura-se no objetivo 

de buscar um modelo de indicadores transversais, universais e comparáveis, passíveis de 

medições pelos Municípios brasileiros, a fim de que possam ser acrescidos como pilares 

estratégicos para as instituições envolvidas. 

  

 
25 OBSERVATÓRIO DE INDICADORES DA CIDADE DE SÃO PAULO. Indicadores. Disponível em: https://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/ods-sao-paulo. 

Acesso em: 05/09/2021. 

26 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Indicadores ODS. https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/objetivos-de-desenvolvimento-

sustentavel/indicadores-ods. Acesso em: 05/09/2021. 
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CAPÍTULO 6 - O CONTROLE EXTERNO: A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E A RELAÇÃO COM OS ODS 

 

Pelo modelo federativo brasileiro, além da criação e aprovação de leis, o Poder 

Legislativo nacional e subnacional é responsável por acompanhar e fiscalizar o Poder 

Executivo, em todas as esferas, no uso do dinheiro público. 

Para tanto, o Poder Legislativo é auxiliado pelos Tribunais de Contas, que tem a 

função de monitorar e analisar os gastos públicos, conforme competência estabelecida pelo 

Art. 71 da Constituição Federal de 198827: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] 

VI – Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Municípios.  

 

Embora a titularidade do Controle Externo seja do Poder Legislativo (artigo 70), os 

constituintes julgaram por bem incluir as Cortes de Contas como órgãos auxiliares do 

Parlamento (artigo 71), graças ao amplo escopo do processo fiscalizatório e a necessidade de 

especialização. 

A contribuição das entidades de controle externo tem sido objeto de debates entre a 

ONU e a Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superiores (INTOSAI), 

bem como entre os Tribunais de Contas brasileiros, reunidos no Instituto Rui Barbosa (IRB). 

Esses debates tratam da promoção da eficiência das políticas públicas, da responsabilização 

por desempenho, da eficácia e da transparência da Administração Pública, bem como da 

importância das ações sistêmicas envolvendo a coerência de dados e prestação de contas 

(ODS 17), função importante e quase que exclusiva da fiscalização técnica atribuída às Cortes 

de Contas.  

Importante destacar o papel desempenhado pela INTOSAI como disseminadora da 

Agenda 2030 entre as entidades de controle externo superiores mundo afora. A INTOSAI é 

uma entidade não governamental que tem status especial no Conselho Econômico e Social da 

ONU e participam somente as Entidades de Fiscalização Superiores (EFS), por isso o Brasil é 

representado pelo TCU. 

 
27 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
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O TCU, por sua vez, também tem feito importantes trabalhos tendo os ODS como 

parâmetro. Neste contexto, um marco inicial foi o Acórdão 298/2017 - Plenário28, cujo escopo 

foi a “auditoria com objetivo de avaliar a preparação do governo brasileiro para implementar 

e monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agenda discutida e estabelecida 

pela ONU com seus países membros, com vigência até 2030.” Neste acórdão houve uma série 

de recomendações ao IBGE para melhorar a coleta de dados estatísticos que permitam um 

melhor acompanhamento da evolução de políticas aderentes aos ODS. 

Ainda neste acórdão do TCU, uma das análises aponta: 

78. Assim, considerando os indicadores e metas do PPA para o monitoramento dos 

indicadores dos ODS, verificam-se deficiências do PPA para que se possa monitorar 

os ODS, a citar: i) indicadores com descrição genérica, sem parâmetros de qualidade 

e validade, bem como sem índice final; e ii) metas sem valores anuais. 

 

Esse achado demonstra uma grande dificuldade na implantação e acompanhamento de 

ações voltadas para os ODS, como veremos no decorrer deste trabalho. Portanto, essas ações 

iniciais desenvolvidas pelo TCU desencadearam-se em iniciativas entre outros TC’s 

subnacionais.  

No Estado de São Paulo, além das competências estabelecidas na Constituição 

Federal, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado incube ao Tribunal a tarefa de 

avaliar a efetividade dos gastos. A referida lei amplia a competência desse Tribunal 

acertadamente, pois os legisladores entenderam que o conceito de efetividade “amplia 

significativamente o compromisso do controle externo, abrangendo para além da 

conformidade legal o atingimento de resultados e a adequação desses resultados para com as 

aspirações da sociedade”.29 

Desta forma, o TCE-SP adquiriu potencial de contribuição para a implementação dos 

ODS no Estado, pois seus agentes da fiscalização têm seu escopo de análise ampliado, 

verificando não somente a legalidade, legitimidade e economicidade dos recursos aplicados, 

mas também observando a eficiência e a efetividade das políticas públicas, bem como a 

evolução dos indicadores de metas estipuladas pelas gestões. (Observatório do Futuro, 2018).  

Como a Agenda 2030 é constituída por uma série de diretrizes para políticas públicas, 

torna-se um importante documento de orientação de análise de efetividade das mesmas. A 

adoção dessa Agenda como orientador é uma tendência entre os Tribunais de Contas. 

 
28 Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/*/PROC%253A02041420161/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse>. Acesso em 12/12/2021. 

29 SÃO PAULO. Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Lei Complementar Nº 709. 14 de janeiro de 1993. 
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Portanto, quando os servidores do TCE-SP realizam auditorias que têm a 

implementação dos ODS como objeto, usam os parâmetros de governança da própria agenda 

municipal, que culminam nas decisões ou pareceres dos Conselheiros. Esses pareceres são 

consolidados e remetidos como orientações a prefeitos a fim de ratificar ou retificar as 

políticas públicas, contribuindo na adoção e/ou institucionalização da Agenda 2030. 

Essa contribuição do TCE paulista para maior efetividade das políticas públicas e, 

consequentemente, o alcance das metas da Agenda 2030, supera a lide fiscalizatória, pois os 

Tribunais de Contas têm também uma importante função pedagógica junto aos órgãos 

jurisdicionados, ofertando oportunidades de qualificação nas mais diversas áreas de atuação 

da Administração Pública. 

Muito mais do que punir, a instrução oriunda das Cortes de Contas é um valioso 

instrumento prático para que as ações dos gestores se adequem ao interesse da sociedade.  

Neste sentido, foi criado pelo TCE-SP, em 2018, o Observatório do Futuro30, núcleo de 

monitoramento dos ODS, com o intuito de desenvolver estudos e atividades de capacitação de 

servidores próprios e de órgãos jurisdicionados, colaborando ainda na sistematização e 

divulgação de dados e de boas práticas, além de auxiliar o Estado e as Prefeituras nas 

implementações da Agenda 2030. 

E não é só fomentando seus jurisdicionados que os Tribunais de Contas podem 

contribuir, pois também há metas que contemplam ações constitucionais das Cortes, 

especialmente nos Objetivos 16 e 17, que visam à redução da corrupção e do suborno em 

todas as suas formas, o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes, a ampliação da coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável e o 

monitoramento e prestação de contas pelos entes públicos. 

Os Tribunais de Contas podem promover instituições transparentes, eficazes e 

responsáveis em todos os níveis, seja por sua missão constitucional, seja pela ampliação de 

suas capacidades, subentendida por inúmeros juristas que afirmam estar implícita em sua 

missão, além do processo formal, a análise do gasto público.  

Bom exemplo configura-se no TCE-SP no qual o legislador explicitou, em lei, tal 

subjetividade, promovendo ao órgão capacidade imediata de atuação na análise do gasto. 

Desta forma, São Paulo tem um Tribunal de Contas moderno e atuante, com capacidade de 

 
30 Instituído formalmente pelo Ato GP nº 02/2018. Disponível em 

<https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2018%2flegislativo%2fjaneiro%2f31%2fpag_0024_3T5PGJ2RKLMVReA2087P

FUOGRRP.pdf&pagina=24&data=31/01/2018&caderno=Legislativo&paginaordenacao=100024>. Acesso em 12/12/2021. 
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orientar e dar suporte para a implementação de políticas públicas vocacionadas aos objetivos 

da Agenda 2030. 

 

6.1 - O ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 

 

Por um longo período da história, as atuações dos Tribunais de Contas primavam pela 

auditoria de conformidade (compliance), ou seja, analisava a mera adequação dos atos e fatos 

administrativos em relação às normas legais. 

Esse modelo de trabalho, todavia, não se mostrava suficiente para o controle do gasto 

público, uma vez que a simples adequação aos procedimentos legais nem sempre corresponde 

ao melhor desempenho de indicadores sociais, sendo necessário um novo tipo de parâmetro 

para a fiscalização, em que a efetividade das políticas públicas pudesse ser objetivamente 

avaliada. 

Além disso, o modelo de administração sofreu uma transição do perfil burocrático 

para o gerencial, que foi acompanhado pelos Tribunais de Contas, refletindo em mudanças e 

suplantando os métodos tradicionais de controle formalista da gestão, que foram substituídos 

por instrumentos de aferição de resultados, tais como as auditorias operacionais.  

Como relata Ferreira Júnior (2015, p. 128), “[...] é preciso que as Cortes de Contas 

assumam o bom controle das contas públicas [...]”, o que é possível se adotarem formas de 

fiscalização que se coadunem com as novas práticas de gestão pública voltadas à obtenção de 

resultados. A criação de indicadores finalísticos, como do Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal (IEG-M), reflete essa postura, pois impacta na busca de efetividade das ações de 

auditoria. 

Como resultado dessa evolução, o TCE-SP, em sua missão legal de acompanhar a 

efetividade de políticas públicas, desenvolveu o IEG-M, uma importante ferramenta para a 

identificação de itens que poderão ser questionados aos Municípios e que está intimamente 

ligado aos ODS. 

O IEG-M é uma ferramenta que permite aos administradores públicos acessarem a 

diretriz para o planejamento orçamentário municipal e sua execução. O indicador, ainda, 

abrange algumas metas dos ODS e, por essa razão, é utilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no acompanhamento de evolução da agenda dos 

ODS no Brasil. 

A métrica do IEG-M tem por finalidade avaliar a efetividade das políticas e atividades 

públicas desenvolvidas pelos gestores municipais, sendo um importante instrumento técnico 
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nas análises das contas públicas, sem perder o foco do planejamento em relação às 

necessidades da sociedade.  

Enquanto o índice é aderente a diversos atributos elencados na Tabela 1 (Capítulo 5), 

além de outros atinentes ao controle externo (TCE, 2021): 

Específico: mede características particulares da gestão municipal de forma clara e 

objetiva; Mensurável: permite a quantificação do desempenho dos Municípios ao 

longo do tempo; Acessível: de modo que seja utilizado como insumo para o 

planejamento da fiscalização; Relevante: como instrumento de controle; Oportuno: 

elaborado no tempo adequado para utilização pela Fiscalização; e Extensível: a 

todos os Tribunais de Contas cujo escopo de atuação inclua pelo menos um 

Município brasileiro. 

 

Para a construção desse índice, o TCE-SP obtém dados de origem governamental 

(como IBGE, DATASUS, SEADE, etc.); outros são oriundos de sistemas automatizados de 

apoio à Fiscalização (no caso o sistema Audesp, do próprio TCE-SP); e informações coletadas 

em questionário eletrônico disponibilizados para inserção de dados e informações pelos 

Municípios fiscalizados, sendo estes passíveis de validação pela Fiscalização do tribunal. 

Deste modo, a principal fonte para construção do indicador é o questionário. As 

questões são divididas em 07 índices setoriais a seguir relacionados e estabelece critérios de 

pontuação para cada uma o que, a depender da resposta, pode gerar pontuação positiva ou 

negativa. 

1. Educação – i-EDUC;  

2. Saúde – i-SAUDE;  

3. Planejamento – i-PLAN;  

4. Gestão Fiscal – i-FISCAL;  

5. Meio Ambiente – i-AMB;  

6. Proteção dos Cidadãos – i-CIDADES; e 

7. Governança de Tecnologia da Informação – i-GOV TI. 

Para compreender melhor como é elaborado, vejamos exemplo de coleta de dados e 

informações para constituir o i-Plan, cuja pontuação máxima é de 1.000:  

1- Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das 

ações: compara o que foi previsto diante do realizado de acordo com informações 

prestadas ao sistema Audesp; 

2- Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos 

financeiros utilizados: aqui o cálculo é financeiro, tendo por base os valores 
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previstos na LOA; 

3- Percentual de alteração do planejamento inicial: compara o previsto na LOA com 

os valores finais; e 

4- Pontualidade na entrega de documentos relativos às peças de planejamento: isso 

identifica se o Município entregou a tempo, de acordo com calendário prévio 

determinado pelo TCE-SP, das informações das peças orçamentárias. 

Esses 04 pontos garantem, portanto, até 1000 pontos para o i-PLAN, o que garantiria 

classificação “A” caso o Município atinja esse total. Em complemento, as questões 

respondidas podem somar ou subtrair pontos, vejamos algumas questões a título de exemplo: 

 

Tabela 2 – Exemplo de questões e respectiva pontuação no i -PLAN 

 

Neste exemplo, fica bem claro que a intenção do IEG-M é levantar a preparação e 

estrutura do Município perante importantes itens acerca de seu planejamento. Idêntica 

situação ocorre nos demais indicadores setoriais, que são consolidados, por meio de modelos 

matemáticos, em um único índice que possui 05 faixas de resultados: 

1. Altamente efetiva (A) - IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 

05 índices com nota A; 

2. Muito efetiva (B+) - IEG-M entre 75,0% e 89,9% da nota máxima; 

3. Efetiva (B) - IEG-M entre 60,0% e 74,9% da nota máxima; 

4. Em fase de adequação (C+) - IEG-M entre 50,0% e 59,9% da nota máxima; e, 

5. Baixo nível de adequação (C) - IEG-M menor ou igual a 49,9%. 

O formato de pontuação não possui como objetivo estabelecer um ranking entre os 

Municípios e consequente competição. Pelo contrário, o IEG-M, segundo Castro & Carvalho 
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(2017), tem como base teórica gerar um modelo de compreensão da gestão municipal nas 

dimensões avaliadas e promover a mudança de atitude do gestor municipal. 

Seu foco é ser ferramenta de diagnóstico da gestão municipal, de objetivo mais amplo, 

pois além de identificar efetividade de determinadas políticas públicas, abarca o planejamento 

e questões de cunho contábil, fiscal e financeiro, em aderência à função institucional do TCE. 

Ademais, a proposta do IEG-M é avaliar a efetividade da gestão municipal como um 

todo, sem estimular a atenção do gestor público exclusivamente para algumas das dimensões 

mais “confortáveis” para os mesmos ou a prática de gaming. 

A ONU, por meio do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

assinou uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o uso do IEG-M 

como ferramenta oficial da organização para o monitoramento de ações municipais no Estado 

de São Paulo, no contexto da implantação da Agenda 2030 (ODS). Isso porque, até então, 

esse indicador era o único que apresentava relação direta com alguns dos objetivos debatidos 

pela ONU. 

Aos Municípios paulistas incumbe a tarefa de gerar e fornecer ao TCE-SP os dados de 

acompanhamento do alcance das metas para, posteriormente, serem consolidados em um 

relatório a ser encaminhado ao PNUD. 

No entanto, como veremos no estudo comparativo adiante, o IEG-M vem 

demonstrando, desde sua criação, que os Municípios paulistas não concedem a apropriada 

deferência ao assunto visto que, nos últimos anos, as cidades do Estado foram classificadas, 

em média, como C+ (em fase de adequação) no i-Planejamento, o que demonstra que ações 

de planejamento nos Municípios apresentam imperfeições, denotando o quão incipiente são as 

ações municipais de planejamento de políticas públicas. 
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IEG-M 2015 IEG-M 2016 IEG-M 2017 IEG-M 2018 IEG-M 2019 IEG-M 2020

C+ 95 57 69 97 116 107

C 242 371 337 474 428 336

B+ 131 82 103 8 13 49

B 112 128 125 65 87 150

A 64 6 10 0 0 2
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Gráfico 1 – Evolução do i-Planejamento / Fonte: TCE SP – Notas do IEG-M dos exercícios 2015 a 2020. 

 

Em análise mais avançada dos indicadores do IEG-M, a progressão do indicador i-

Planejamento, desde sua implantação em 2015, demonstra uma involução do planejamento 

municipal. Nos três primeiros anos, tem-se um considerável número de Municípios paulistas 

apresentando índices classificados como de gestão efetiva ou muito efetiva, opondo-se aos 

três últimos anos em que decrescem os conceitos “A” e “B” em paralelo à ampliação dos 

Municípios classificados como em fase de adequação ou baixo nível de adequação. Ou seja, 

sob essa ótica a gestão demonstra piora. 

 

 
Gráfico 2 – Evolução do IEG-M  dos 644 Municípios jurisdicionados ao TCE-SP / Fonte: TCE SP – Notas do IEG-M dos exercícios 2015 a 

2020.  
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precisam ser solucionados para evitar o risco de “quantofrenia aguda”, usando o conceito 

trazido por Gaujelac31, que cita que indicadores por vezes sofrem dessa doença, que em vez de 

medir para melhor compreender, querem compreender aquilo que é mensurável. Esse termo, 

“quantofrenia”, foi cunhado pelo sociólogo russo Pitirim Sorokin (1889-1968)32, ao se referir 

a tendência de cientistas sociais analisarem o mundo por modelos matemáticos e estatísticos, 

sem fazer a compreensão que esses dados trazem.  

Portanto, será que o modelo matemático de pontuação por trás do índice transmite ao 

gestor a identificação de pontos de melhoria na gestão municipal? Entendemos que se o gestor 

não compreender isso facilmente, o fornecimento de dados para construção do índice pode 

constituir-se em mera atividade burocrática. 

O presente estudo não busca identificar tais problemas, pois o objetivo principal é 

justamente analisar e qualificar de maneira concreta a evolução da Agenda 2030 nos 

Municípios. 

Os indicadores do IEG-M são construídos a partir da premissa da facilitação da 

obtenção dos dados. O Manual de Orientações Básicas Aplicada à Gestão Pública (MPOG, 

2012)33, estabelece a obtenção de dados a partir de três fontes de informações de fácil acesso 

para as Cortes de Contas: A primeira provém de informações públicas disponibilizadas, em 

regra, na Internet; a segunda está contida nos bancos de dados dos próprios Tribunais de 

Contas; e a terceira é obtida por meio das informações referentes aos questionários que os 

Municípios têm a obrigação de responder anualmente. 

Desta forma, a obtenção facilitada de dados não representaria óbices para a construção 

dos indicadores do IEG - M, reafirmando com isso, que a involução do planejamento 

municipal descrita acima é calcada em dados de origem fidedignas. 

 

 

 

 

  

 
31 Professor e sociólogo, Vincent de Gaulejac explorou em sua pesquisa a neurose de classe, as fontes da vergonha, a luta por lugares, o custo da excelência, a sociedade 

doente da administração e as causas do desconforto no ambiente de trabalho. Membro fundador da rede internacional de sociologia clínica, é um dos principais iniciadores 

dessa orientação científica que se concentra na relação entre o ser humano e o ser da sociedade e a dimensão existencial das relações sociais. 

32 Como parte de sua teoria da mobilidade social, Sorokin apresentou a proposição de que a sociedade tem uma estrutura complexa e é estratificada por muitos critérios. 

Grupos sociais individuais estão constantemente mudando seu status social, mostrando mobilidade "vertical" e "horizontal". Numa sociedade fechada, a dinâmica da vida 

social é quase invisível. 
33 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Indicadores - 

Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Coordenação de Documentação e Informação – Brasília: MP, 2012. 64 

p.: il. color. 
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CAPÍTULO 7 - A METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O desenvolvimento deste estudo, após a apresentação teórica e a contextualização 

necessária para entender a construção da Agenda e o trabalho das organizações envolvidas, 

tem numa primeira etapa a análise do perfil dos índices em relação aos ODS, documental 

(pesquisa descritiva), buscando identificar pontos de convergência e no que divergem. Nesta 

etapa demonstraremos, de forma amostral, como cada índice (IDSC-Br, Mandala ODS e IEG-

M) mensura políticas públicas voltadas para a Agenda 2030.  

Nesta fase da pesquisa, entendemos já ser possível identificar a razão pela qual os 

índices apresentam resultados diferentes para um mesmo Município, permitindo uma primeira 

conclusão. 

Vale lembrar que a convergência é um ponto chave importante para os cidadãos, que 

muitas vezes não compreendem o “interior” de cada índice e, portanto, não entendem no que 

diferem, o que por vezes pode até colocar em dúvida a veracidade da informação abordada, 

ainda mais nos dias atuais, onde o combate às “fake News” (notícias faltas ou distorcidas) se 

tornou elemento adicional no tratamento de dados e informações. 

 

 
Figura 3 - – Esquema da metodologia adotada (elaboração dos autores) .  
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Numa segunda etapa, foi realizada uma pesquisa (questionário eletrônico), com 

gestores municipais, prefeitos e secretários, acerca da percepção dos indicadores existentes, 

com intuito de verificar a devida importância do tema para a gestão municipal. 

No questionário, foi utilizada a ferramenta Google Forms, com a intenção de colher e 

organizar as respostas de prefeitos e secretários dos 644 Municípios paulistas (de abrangência 

do TCE-SP). Para a divulgação, foram pesquisados dados cadastrais do TRE-SP, que 

possuem dados de contato por e-mail dos candidatos. Também enviamos para diversos 

consórcios municipais, pedindo apoio na divulgação da pesquisa junto aos prefeitos e 

secretários dos Municípios abrangidos.  

Nesta etapa o resultado não foi satisfatório, visto a lentidão para se obter uma amostra 

minimamente considerável para a pesquisa. Desta forma, partimos para contato individual via 

mensagem privada por redes sociais (Facebook e Instagram), onde finalmente conseguimos 

atingir os resultados esperados. 

O questionário enviado fez as seguintes indagações aos gestores: 

1- Qual seu grau de conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 

PNUD- ONU (também conhecido como ODS ou Agenda 2030)? 

2- No seu Município há alguma estrutura oficialmente instituída para auxiliar no 

planejamento de ações direcionadas para as metas ODS? 

3-  As peças de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA) possuem as ações 

vinculadas com as metas da Agenda 2030? 

4- No seu Município é possível mensurar o atingimento das metas ODS? 

5- Você considera importante algum indicador que compare a evolução entre os 

Municípios? 

6- Você conhece o indicador “Mandala ODS”, da Confederaçäo Nacional de 

Municípios? 

7- Você entende esse indicador e o considera para o planejamento de políticas públicas? 

8- Você conhece o indicador “IDSC-BR (índice de Desenvolvimento Sustentável das 

Cidades — Brasil)”, disponibilizado pelo Programa Cidades Sustentáveis? 

9- Você entende esse indicador e o considera para o planejamento de políticas públicas? 

10- Você conhece o IEG-M do Tribunal de Contas de São Paulo? 

11- Este indicador é utilizado para planejamento de ações municipais? 

12- Você compreende a atual atuação do TCE-SP em relação aos ODS? 

13- Você identifica convergência do indicador IEG-M com os avanços das metas da 

Agenda 2030 em seu Município? 
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As alternativas das questões foram baseadas na escala Likert, no intuito de identificar 

diferentes níveis de respostas. Um primeiro grupo de questões buscou avaliar se o gestor 

conhece a Agenda 2030 e se há estrutura e ações para sua implantação. O segundo grupo de 

questões buscou avaliar o grau de conhecimento e utilidade dos indicadores Mandala ODS e 

IDSC-Br e, por fim, um último grupo buscou avaliar o conhecimento e utilidade do IEG-M, 

bem como se compreendem esse indicador e atuação do Tribunal de Contas com os ODS. 

Esse reforço nas questões referentes ao IEG-M deve-se ao fato da latente relevância do 

Tribunal de Contas que, como vimos, é o órgão de controle externo e com forte atuação 

perante os Municípios, enquanto os demais índices tem origem em organização da sociedade 

civil. 

Espera-se, que a conclusão nos permita identificar se parcerias, como a prevista na 

meta 17.1734 da Agenda 2030, possa ser uma indicação expressiva para as organizações 

envolvidas (TCE e Programa Cidades Sustentáveis num primeiro momento, e uma possível 

tratativa com a Confederação Nacional de Municípios para expansão nacional, envolvendo o 

IRB35 para propagação em demais Tribunais de Contas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
34 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU): Meta. 17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, 

a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias Dados, monitoramento e prestação de contas. 
35 O Instituto Rui Barbosa (IRB) é uma associação civil criada pelos Tribunais de Contas do Brasil em 1973 com o objetivo de auxiliar os Tribunais no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 8 - ANÁLISE DO PERFIL DOS INDICADORES  

 

Cada plataforma citada nesta pesquisa possui indicadores e metas com diferentes 

abrangências, como demonstrado as seguir: 

Indicador Objetivos Abrangidos Itens Tratados 

ODS 17 Objetivos 169 Metas 

IDSC-BR 17 Objetivos 88 Indicadores 

Mandala ODS 17 Objetivos 30 Indicadores 

IEG-M 13 Objetivos 31 Quesitos 

 

Tabela 3 – Abrangência dos indicadores estudados . 

 

Como se vê, nenhum deles abrange todas as metas determinadas pela Agenda 2030. 

Nem mesmo as 169 metas propostas pelos ODS são factíveis aos Municípios, pois, pelo 

modelo federativo brasileiro, algumas ações são exclusivas da União e/ou dos Estados.  

O Mandala ODS está atualmente sendo remodelado e em virtude de não se constituir 

de um índice, mas sim de uma demonstração gráfica de indicadores, será analisado apenas 

como benchmarking no decorrer deste trabalho, retendo o foco no IDSC-Br e no IEG-M do 

TCE-SP. 

Veja que o IDSC-Br monitora todos os objetivos dos ODS enquanto o IEG-M 

monitora apenas 14 das 17. Colocando isso em gráfico, fica evidente a abrangência maior do 

índice do PCS em relação ao do TCE-SP: 

 
Gráfico 3 – Abrangência dos índices pelas metas monitoradas.  
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Outra conclusão que o gráfico apresenta é o gargalo do TCE-SP em relação a 

importantes objetivos: 8) Crescimento Econômico e Trabalho; 9) Infraestrutura, 

Industrialização e Inovação; e 10) Reduzir a Desigualdade. 

Ainda é possível perceber que o IDSC-Br também abrange mais metas de cada 

objetivo do que o IEG-M, como demonstram os próximos gráficos. 

 
Gráfico 4 – Abrangência dos ODS dentro do IEG-M. 

 
Gráfico 5 – Abrangência dos ODS dentro do IDSC-Br. 
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Além disso, cada meta pode ser composta de mais de um indicador dependendo do 

nível de transversalidade analisado. A título de exemplo dessa situação, pode-se observar 

diferentes construções dos indicadores. Aqui citamos o Observa Sampa, da Prefeitura de São 

Paulo, e o acompanhamento da meta 11.2 dos ODS, descrita abaixo: 

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.  

 

Para tal meta, foram estruturados os seguintes indicadores36: 

• Ciclovias implantadas (Km); 

• Corredores exclusivos de ônibus (km); 

• Despesa realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo com a função orçamentária 

Transporte (%); e 

• Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (%). 

 

Neste mesmo item, a Prefeitura de Vitória acompanha os seguintes indicadores37: 

• Existência de Aeroporto na região; 

• Índice de acessibilidade (financeira) - transporte público; 

• Quilômetros de vias dedicadas exclusivamente ao transporte público por 100.000 

habitantes; 

• Quilômetros de vias por 100.000 habitantes; e 

• Velocidade média de viagem dos ônibus de transporte coletivo municipal. 

Como apresentado, não há uma padronização adequada para medir os indicadores das 

políticas públicas. Esse modelo, proposto pelo individualismo, pode funcionar para o nível 

local, mas não oferece meios de diagnosticar a real situação nacional quando se afasta a lupa. 

Os Municípios, pela sua especificidade nos processos de gestão pública, não produzem 

compartilhamento de informações onde as comparações entre esses entes subnacionais são 

fundamentais, a fim da promoção do desenvolvimento sustentável. 

 
36 OBSERVATÓRIO DE INDICADORES DA CIDADE DE SÃO PAULO. Indicadores. Disponível em: https://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/ods-sao-paulo. 

Acesso em: 05/09/2021. 

37 PORTAL DO OBSERVATÓRIO DE INDICADORES DA CIDADE DE VITÓRIA. Home. Disponível em: https://observavix.vitoria.es.gov.br/. Acesso em: 

05/09/2021. 
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Nesse contexto, o Sustainable Development Report 2021, visto as várias formas 

nacionais de medir este objetivo, utilizou apenas um indicador para esta meta38: “Proporção 

da população que tem fácil acesso ao transporte público, segregado por sexo, idade e 

pessoas com necessidades especiais.” 

De antemão, este simples exemplo demonstra como é difícil definir indicadores que 

possam atender a todos os Municípios e, até mesmo, nações, visando a consolidação de 

indicadores comparáveis, uniformes, universais e com transversalidade necessária.  

Ademais, quando se considera os grandes objetivos dos ODS, o indicador necessita ter 

relevância, algo que gere impacto relevante para cada um dos 17 objetivos. 

Para o IDSC-BR, houve a opção pela limitação de indicadores para a construção do 

índice39: 

Para medir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é preciso considerar 

um amplo conjunto de indicadores. Cada objetivo cobre várias dimensões, portanto 

um indicador por ODS não é suficiente para se fazer uma avaliação apropriada da 

situação da cidade naquele aspecto específico. Ao mesmo tempo, cobrir cada uma 

das 169 metas dos ODS exigiria muitos indicadores, o que poderia gerar variações 

excessivas e ruídos extrínsecos nos dados. Esse excesso de informação torna 

inviáveis as conclusões dos dados e dificulta a comunicação dos resultados. 

Portanto, nas suas ferramentas de monitoramento ODS, a SDSN limita o número de 

indicadores a aproximadamente 100.  

 

Do exposto, fica demonstrado que no país, os indicadores que visam mensurar os ODS 

encontram-se desalinhados, não tendo efetividade para a análise prática dos resultados. Por 

este motivo, torna-se necessário o desenvolvimento de um modelo padrão que possa atender 

de maneira satisfatória e justa, contemplando não só as grandes capitais, mas também as 

pequenas cidades do país, de uma maneira horizontal, visando efetivar assim as práticas da 

boa gestão pública em prol do seu maior bem: a qualidade de vida da população. 

O IDSC-Br, lançado em 2021, em seu primeiro panorama analisou um total de 770 

Municípios brasileiros, sendo 203 paulistas. Neste caso, excluindo a cidade de São Paulo (que 

não é jurisdicionada ao TCE-SP), temos 202 Municípios comparáveis, que obtiveram índices 

de 51,43 (Araçariguama) a 73,40 (Morungaba), cuja distribuição é demonstrada no 

histograma a seguir: 

 
38 THE UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Disponível em: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Spa.pdf. Acesso em: 

05/09/2021. 

39 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES – BRASIL. Apresentação. Disponível em <https://idsc-br.sdgindex.org/introduction>. 

Acesso em 17/07/2021. 
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Gráfico 6 – Histograma do IDSC-Br. 

 

O IEG-M, do TCE-SP, no último relatório divulgado (2020), apresenta a seguinte 

distribuição dos 644 Municípios paulistas: 

 

 
Gráfico 7 – Histograma do IEG-M. 
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Gráfico 8 – Histograma do IEG-M – 202 Municípios.  

 

O que se mostra é que em ambos os indicadores a concentração é similar, com 

diversos Municípios no grupo central, de notas medianas. 

Como veremos adiante, o perfil de análise dos índices do PSC e do TCE são 

diferentes, o que se confirma quando se realiza cálculo estatístico de correlação, cujo 

resultado de 0,38 confirma uma fraca relação. 

Desta forma, adentraremos a seguir, no objetivo desta pesquisa, que será desenvolvida 

no modelo descritivo, através da análise dos perfis dos indicadores existentes e seus pontos 

fortes e fracos, culminando numa análise acerca da possibilidade de parceria que possa gerar 

um indicador mais robusto e em maior sinergia com as metas da Agenda 2030, a fim de 

reduzir limitações e lacunas de dados de gestão desta Agenda. 

 

8.1 - AS PARTICULARIDADES DOS INDICADORES IDSC-BR, MANDALA ODS E 

IEG-M 

 

Com metodologia formadora de ranking, o IDSC-BR indicou que, entre os 770 

Municípios selecionados, Morungaba (SP) está em primeiro lugar e em melhor situação para 

alcançar os ODS no Brasil, com índice de 73,4 em que a nota máxima é 100,0. O IDSC-BR 

demonstra, conforme figura a seguir, que dos 88 indicadores que o compõe, o Município 

atingiu 37, demonstrando seu nível de compromisso com os ODS. 
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Status Quantidade de Indicadores Correspondência 

Verde 37 ODS Atingido 

Amarelo 27 Há Desafios 

Laranja 11 Há Desafios Significativos 

Vermelho 13 Há Grandes Desafios 

 

Tabela 4 – Resultado dos indicadores de Morungaba no IDSC -Br.  

Fonte: Tabela de elaboração própria, tendo como fonte os dados de Morungaba em https://idsc-br.sdgindex.org/profiles/morungaba-SP/indicators - 

Vide Relatório no Anexo 04. 

 

No entanto, quando levado em consideração o IEG-M para o mesmo Município, o 

resultado é o status é “em fase de adequação (C+)”: 

Município IEG-M 2020 i-Plan i-Fiscal i-Educ i-Saúde i-Amb i-Cidade i-Gov 

Morungaba C+ B+ B C+ C+ C C+ C 

 

Tabela 5 – Resultado de Morungaba no IEG-M / Fonte: IEG-M 2020 (ano base 2019) - TCE-SP 

 

Nota-se, com isso, que esses índices apresentam resultados diferentes: Primeiramente 

o IDSC-Br é exclusivamente voltado para os ODS, buscando apresentar indicadores de 

resultado diretamente relacionados às metas, enquanto o IEG-M é um índice que mede 

insumos e processos, sem relação direta com o resultado finalístico de determinada política 

pública. 

Em análise mais profunda das notas das 07 dimensões do IEG-M 2020 para 

Morungaba, o i-Plan foi conceituado como B+, representando que a estrutura e ações de 

planejamento do Município são boas, o que não se reflete nos insumos e processos que 

originam as ações finalísticas principais, como saúde e educação no i-Saúde e i-Educação. 

Demonstra-se desta forma, a título de exemplo, que os resultados do Município de 

Morungaba possuem divergências que necessitam de atenção, uma vez que os itens avaliados 

e formadores de indicadores não possuem a necessária transversalidade e coincidência focada 

na promoção de um índice confiável.  

Adentrando na análise dos indicadores, podemos ver de forma mais clara como se dá a 

diferenciação. Vejamos, por exemplo, como o IDSC-Br e o IEG-M tratam da meta 2, 

começando pelos indicadores trazidos pelo IDSC-Br para essa meta: 
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ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável 

Indicadores Dado Descrição Objetivo de Longo Prazo 

Obesidade infantil 3,85 

Percentual de crianças com peso 

elevado para a idade (relação peso 

x altura) sobre o total de crianças 

nesta faixa etária. 

O objetivo de longo prazo para este 

indicador é 0.2 (A média dos cinco 

melhores desempenhos) - Fonte 

DataSUS 2019 

Baixo peso ao 

nascer 
6,01 

Percentual de crianças nascidas 

vivas com menos de 2,5 kg sobre o 

total de nascidos vivos no 

Município. 

O objetivo de longo prazo para este 

indicador é 0. - Fonte DataSUS 2018 

Desnutrição 

infantil 
0 

Percentual de crianças menores de 

05 anos desnutridas sobre o total 

de crianças nesta faixa etária. 

O objetivo de longo prazo para este 

indicador é 0 - Fonte: Sisvan 2019 

Produtores de 

agricultura familiar 

com apoio do 

PRONAF 

26,21 
Percentual das unidades agrícolas 

com financiamento PRONAF 

O objetivo de longo prazo para este 

indicador é 100 - Fonte: IBGE - 

Censo Agropecuário 2017 

Estabelecimentos 

que praticam 

agricultura 

orgânica 

6,90 

Percentual de estabelecimentos 

agrícolas que praticam agricultura 

orgânica 

O objetivo de longo prazo para este 

indicador é 20 - Fonte: IBGE - 

Censo Agropecuário 2017 

 

Tabela 6 – Indicadores utilizados pelo IDSC-Br para o Objetivo 2 dos ODS. 

 

Diante do que se apresenta, claramente o IDSC-Br apresenta indicadores de resultados 

finalísticos. Quando analisamos os quesitos levantados pelo TCE para construir o IEG-M, de 

acordo com sua tabela de questões relacionadas com os ODS, temos a seguinte situação: 

Índice Número da Pergunta Texto daPergunta Resposta 

i-Educ 14 Existe um Controle de Acondicionamento dos Alimentos? Sim 

i-Educ 17 
O Município possui o Plano Municipal de Primeira 

Infância? 
Não 

i-Educ 18 O Município possui Conselho Municipal de Educação? Sim 

i-Educ 20 
O Município constituiu o CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar)? 
Sim 

 

Tabela 7 – Quesitos analisados pelo IEG-M para o Objetivo 2 dos ODS.  
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A tabela 07 apresenta de forma mais objetiva a característica do IEG-M enquanto 

coletor de informações acerca de insumos e processos para execução de políticas públicas. No 

caso dessa Meta 02, as questões objetivam averiguar se o Município possui estrutura para 

atendimento da política de merenda escolar que, por sua vez, é uma das diversas políticas 

públicas possíveis para combater a fome e incentivar a agricultura familiar (uma vez que o 

PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem em seu escopo incentivar compra de 

insumos para a merenda de origem da agricultura familiar, preferencialmente da região do 

Município). 

Vemos, portanto, que no IEG-M temos questões fechadas, com respostas 

simplesmente “sim” ou “não”, relacionadas à educação, que abarcam o i-Educ. São questões 

que não demonstram se o Município executa políticas para erradicar a fome e impulsionar a 

agricultura sustentável, mas sim se há insumos para sua execução. Em outras palavras, não 

indicam se a merenda escolar está efetivamente sendo distribuída aos alunos e as compras 

ocorrem da agricultura familiar, apenas se alguns preceitos normativo/legais são cumpridos. 

Este é, aliás, um desafio para o índice do TCE-SP, aprimorar o indicador buscando agregar 

informações de efetividade das ações e não meramente conhecer seus insumos e processos 

(pois, do que adianta determinado Município ter um conselho municipal de educação se as 

notas no IDEB não evoluem conforme esperado?). 

Neste caso, os indicadores utilizados pelo IDSC-Br demonstram ser mais facilmente 

acompanhados. Para verificar se o Município executa políticas públicas para melhorar o 

indicador do “baixo peso ao nascer”, é possível ver se há acompanhamento pré-natal em 

periodicidade adequada de todas as mulheres grávidas, bem como direcionamento dado 

quando detectado desnutrição da mãe, o que impacta na gestação da criança. 

No caso do indicador “produtores de agricultura familiar com apoio do PRONAF”, 

sendo este um programa federal, o Município pode ofertar apoio, identificando e fomentando 

os agricultores locais, implantando algo como uma “Casa do Agricultor” (que é um local de 

atendimento e apoio aos agricultores, onde equipe da prefeitura realiza ações de fomento da 

agricultura local, muitas vezes sendo um braço para apoiar os produtores a buscar 

modalidades de financiamento disponíveis). 

Para o indicador “Estabelecimentos que praticam agricultura orgânica” é possível que 

a Prefeitura estabeleça preferência de aquisição desse tipo de produto para a merenda escolar; 

ou criar feiras exclusivas para os produtores comercializarem a produção. 

Conforme visto na Figura 1 (Capítulo 5), o IEG-M se enquadra como índice voltado a 

insumos e processos, enquanto o IDSC-Br apresenta indicadores de resultado. 
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Ou seja, nesse exemplo de Morungaba é possível, por meio dos dados trazidos pelo 

IDSC-Br, verificar e acompanhar se há políticas públicas para melhorar os indicadores com 

desafios. Numa visão do TCE, por exemplo, pode-se verificar se há gastos direcionados para 

essas políticas e, com base nos indicadores, acompanhar se há evolução (melhora), o que pode 

vir a validar a efetividade da despesa pública. 

Neste sentido, replicamos o conceito de Uchoa (2013) apresentado anteriormente, 

segundo o qual os indicadores não servem só para mostrar o atingimento das metas, mas 

também para deixar claras as prioridades, gerar alinhamento, indicar se são necessários 

ajustes, apoiar a tomada de decisão e para motivar e reconhecer o desempenho. 

Outro exemplo de situação que também diverge é o Município de São José do Rio 

Preto, que no IEG-M obteve nota B+, entre os poucos com essa nota (no IEG-M 2020 

nenhum Município atingiu a nota máxima “A”), mas no IDSC-Br sua pontuação foi 62,56, 

que o coloca no pelotão mediano deste indicador. 

 

8.2 - ANÁLISE DOS INDICADORES: CONVERGÊNCIAS, DIVERGÊNCIAS E 

INCLUSÃO 

 

Este trabalho baseia-se em pesquisa descritiva e possui como meta a análise das 

características dos indicadores vinculados as metas da Agenda 2030, a fim de identificar 

justificativas para ausência de transversalidade e de importantes divergências existentes, como 

no caso apresentado no Município de Morungaba.  

Realizando a análise dos indicadores retratados pelo ODS 01, que trata de “Acabar 

com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”, tem-se sete metas estabelecidas 

para o cumprimento desse objetivo. Para este objetivo, o IDSC-BR trabalha com dois 

indicadores apenas, o Mandala ODS restringe-se a um e o IEG-M não possui nenhum 

indicador que verifique e avalie esse objetivo. 

No contexto dos ODS, esse primeiro é um dos mais relevantes. Entretanto, os 

indicadores propostos pelo IEG-M, IDSC-BR e o Mandala não produzem tal deferência. 

Além disso, cada uma destas plataformas foca em direções diferentes a fim de medir o mesmo 

objetivo: 

 

 

 



65 

 ODS 1: Erradicação da pobreza 

 
Indicadores Descrição Objetivo de Longo Prazo 

ID
S

C
-B

r 

Famílias inscritas no 

Cadastro Único para 

programas sociais. 

Percentual de famílias residentes 

cadastradas no Cadastro Único 

com renda familiar per capita de 

até meio salário-mínimo sobre o 

total de famílias cadastradas. 

O objetivo de longo prazo para 

este indicador é 98 (A média dos 

cinco melhores desempenhos) - 

Fonte MDS/ Ministério da 

Cidadania 2019. 

Pessoas com renda de até 

1/4 do salário-mínimo. 

Percentual da população 

residente com 10 anos ou mais, 

com renda de até 1/4 do salário-

mínimo. 

O objetivo de longo prazo para 

este indicador é 0.2 (A média dos 

cinco melhores desempenhos) - 

Fonte IBGE (Censo 2010). 

M
an

d
al

a 
O

D
S

 

Proporção de pessoas 

vivendo em extrema 

pobreza. 

Percentual de famílias com renda 

mensal de até R$ 151 por pessoa 

do domicílio. 

O objetivo de longo prazo para 

este indicador é no máximo 3% - 

Fonte: CADUNICO - MDS – 

IBGE. 

IE
G

-M
 

[i-Cidade] O Município 

possui Plano de 

Contingência de Defesa 

Civil? 40 

Identificar se o Município tem o 

plano, conforme a Lei 

12.608/2012. 

O objetivo é que todos os 

Municípios implantem seu plano. 

 

Tabela 8 – Indicadores utilizados para mensurar o Objetivo 01 dos ODS 

 

Outro aspecto dissonante utilizado pelas plataformas constitui-se na ausência de 

indicadores que abarquem as ações públicas desenvolvidas pelos entes estaduais e federais, 

que abranjam os ODS. Como exemplo, tem-se o ODS 04 (Educação) e o ODS 08 (Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico), que terão reflexos na eliminação da pobreza e, em parte, são 

reflexos de deliberações de todos os entes nacionais. 

Diante, por exemplo, da existência de programas de transferência de renda, como o 

Bolsa Família e o BPC (Benefício de prestação continuada a idosos e pessoas com 

deficiência), coletar dados da quantidade de pessoas acolhidas nestes programas torna-se 

relevante, impactando diretamente nos programas com reflexos para a gestão municipal. 

Pode-se citar como exemplo o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que prevê a 

descentralização, gestão e cadastramento dos cidadãos pelos Municípios, através dos Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS).  

 
40 Nota: reproduzimos o indicador de insumo que o TCE-SP relaciona com o ODS-01, mas não identificamos relação direta da existência; e um plano de contingência da 

Defesa Civil com eventual política de combate à pobreza. 
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Portanto, quanto mais pessoas vulneráveis com os benefícios, maior deve ser o reflexo 

na diminuição da proporção de pessoas em extrema pobreza. 

O objetivo é apresentar comparações entre as plataformas com a intenção de 

demonstrar quão diversos e não padronizados são os indicadores, o que impede eventuais 

comparações. Para este exercício será utilizado o primeiro ODS da Agenda 2030 e 

benchmarking com indicadores utilizados por Municípios que disponibilizam dados e 

informações na internet, como São Paulo e Vitória. 

O ODS 01, como já citado anteriormente, tem como foco a erradicação da pobreza. 

Partindo desse objetivo, a plataforma Observa Sampa, da Prefeitura do Município de São 

Paulo, possui como indicador do diagnóstico municipal para o ODS 01 “a renda municipal 

detida por 20% das pessoas mais pobres”41. 

Por outro turno, quando analisado a plataforma ObservaVIX da Prefeitura de Vitória 

para o ODS 1, verifica-se que esse Município delimita cinco metas gerenciadas por 37 

indicadores de acompanhamento, os quais abarcam políticas desenvolvidas pelos três entes 

federativos, promovendo maior efetividade no diagnóstico para a gestão. A título de exemplo, 

tem-se a meta 1.1 do ObservaVIX, que tem 06 indicadores: 

• Benefício de Prestação Continuada Idoso (BPC IDOSO); 

• Benefício de Prestação Continuada Pessoa com Deficiência (BPC DEF); 

• Benefícios de Transferência de Renda concedidos com base no Cadúnico 

municipal; 

• Famílias Beneficiárias do Bolsa Família segundo Territórios de Atendimento dos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS; 

• Posição de Vitória no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Família 

(IDF); 

• Proporção de pessoas com rendimento domiciliar per capita menor que US$ 1,9 

PPC 2011 (%). 

 

Já o Sustainable Development Report 2021, da ONU, traz outros indicadores, sendo 

que são passíveis aos Municípios:  

• 1.4.1 Proporção da população que vive em moradias com acesso a serviços 

básicos; 

 
41 OBSERVATÓRIO DE INDICADORES DA CIDADE DE SÃO PAULO. Indicadores. Disponível em: https://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/ods-sao-paulo. 

Acesso em: 05/09/2021. 
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• 1.4.2 Proporção total da população adulta com direitos seguros de posse da terra: 

a) que possuem documentação legalizada; e b) tem seus direitos garantidos, 

segregada por sexo e tipo de posse; 

• 1.5.1 Número de pessoas mortas, desaparecidas e afetadas por desastre naturais, a 

cada 100.000 habitantes; 

• 1.a.2 Proporção do gasto público total que se dedica a serviços essenciais 

(educação, saúde e seguridade social); 

• 1.b.1 Gasto público social em favor dos pobres. 

 

O que vimos até aqui são diversos indicadores para medir ações governamentais do 

ODS-01. Neste exposto, dentre todos os indicadores apresentados, entendemos, a título de 

exercício, que aqueles apresentados na tabela a seguir são relevantes, por serem aplicáveis aos 

Municípios e permitem compreender a evolução do ODS 01: 

 

Origem Indicador/dado Justificativa 

Manter 

Famílias inscritas no Cadastro 

Único para programas sociais (%). 

Mais famílias cadastradas devem gerar mais benefícios 

concedidos, tendo reflexo na diminuição de pessoas em 

situação de pobreza. Para o TCE-SP isso pode 

demonstrar se os CRAS têm sido efetivos em suas 

funções. 

Pessoas com renda de até 1/4 do 

salário-mínimo (%).  

Proporção de pessoas vivendo em 

extrema pobreza (%). 

 

ObservaVIX 

Benefício de Prestação Continuada 

(Quantidade). 

Benefícios de Transferência de 

Renda - Bolsa Família e outros 

Adolescentes inseridos no mercado 

de trabalho pelo Programa 

Adolescente Aprendiz – SINE. 

Identifica-se a efetividade de ações voltadas ao 

emprego para os jovens e sua inserção no mercado de 

trabalho, com diversos reflexos sociais, como evitar 

envolvimento com drogas e criminalidade. 
Inscritos no Programa Adolescente 

Aprendiz pelo SINE. 

Adaptado de 

Report ONU 

Proporção da população que vive 

em moradias sem acesso a serviços 

básicos (%). 

Permite a identificação da existência de políticas 

públicas de expansão dos serviços essenciais, 

principalmente coleta de esgoto, que ainda é um 

gargalo do desenvolvimento urbano de muitas cidades. 

Proporção das moradias que não 

tem documentação legal da 

propriedade (%). 

Permite identificar políticas de regularização 

imobiliária. 
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Número de pessoas mortas, 

desaparecidas e afetadas 

diretamente por desastres naturais 

(proporção por cada 100.000 

habitantes). 

Permite identificar ações de efetividade da defesa civil, 

bem como ações de regularização de moradias 

(eventual desocupação de áreas de risco, por exemplo). 

Proporção do gasto público 

dedicado a serviços essenciais 

(educação, saúde e proteção social). 

Permite a comparabilidade entre Municípios, que 

podem buscar recursos para equalizar, 

proporcionalmente à população, suas fontes de 

recursos. 
Gasto público social em favor dos 

pobres. 

Tabela 9 – Propostas de indicadores relevantes para o Objetivo 1 dos ODS . 

 

No caso do ODS 02 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) são 08 metas. O IDSC-Br 

tem 05 indicadores para este objetivo, o Mandala ODS 01 indicador e o IEG-M tem 02 

quesitos relacionados (ambos tratando sobre a merenda escolar, conforme relatado no tópico 

anterior desta pesquisa).  

No ODS 03 (Boa saúde e Bem-estar: Assegurar uma Vida Saudável e Promover o 

Bem-Estar para Todos, em Todas as Idades) são 13 metas e encontramos uma maior 

quantidade de indicadores e quesitos analisados. O IDSC-Br tem 19 indicadores para este 

objetivo, o Mandala ODS traz 03 indicadores e o IEG-M tem quesitos relacionados a 10 

metas. 

Neste ponto podemos adentrar numa análise mais profunda dos dados coletados. 

Primeiramente a origem: Enquanto o Mandala ODS e o IDSC-Br buscam dados em fontes 

oficiais, o IEG-M é alimentado por informações coletadas junto aos gestores municipais. 

Ademais, este último tem muitas questões fechadas, com respostas “sim” ou “não”. 

A seguir descrevemos algumas análises dos indicadores: 

• Vejamos a questão relativa à incidência de dengue, que é um problema que afeta 

todos os Municípios; enquanto o IDSC-Br busca informações do DataSUS sobre a 

incidência de dengue por 100 mil habitantes, e o IEG-M coleta o número de casos 

notificados. O Mandala ODS não tem questão similar. 

• Outra diferença é na abordagem da questão: o Mandala ODS busca, no DataSUS, o 

índice de mortes por abuso de álcool e outras drogas, enquanto o IEG-M questiona se 

existem e quais são as ações de prevenção e combate às drogas, quantidade de 

dependentes químicos tratados pelo Município e quantos recuperados. O IDSC-Br 

não tem indicador relacionado a drogas. Visto essa análise amostral de como os 
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índices foram construídos sobe as metas dos objetivos 1, 2 e 3 é possível ter a 

percepção da diferença que carregam em seus resultados, bem como algumas 

possibilidades de conjugação de esforços entre as instituições, conforme meta 17.17. 

O gráfico a seguir, que compara a abrangência dos indicadores do IDSC-Br e IEG-M 

perante as 169 metas: 

 
Gráfico 9 – Abrangência das plataformas pelas metas monitoradas.  

 

8.3 - A RELAÇÃO DOS INDICADORES COM O PERFIL DOS MUNICÍPIOS 

 

Neste tópico, tratamos algumas análises estatísticas dos índices (IDSC-Br e IEG-M) 

com dados dos Municípios, com intuito de identificar eventuais relações que possam 

justificar os resultados apresentados por cada índice. 

Primeiramente, em virtude de o IEG-M não estabelecer um índice numérico, mas sim 

em 05 faixas qualitativas, visto que seu intuito não é ranquear os Municípios, foi feita a 

conversão do indicador, uma variável categórica, em dado numérico conforme regra 

estipulada pelo TCE: 

Índice Relação Índice numérico atribuído 

A Altamente efetiva Igual ou maior que 90% 95,0 

B+ Muito efetiva Entre 75,0% e 89,9% 82,7 

B Efetiva Entre 60,0% e 74,9% 67,5 

C+ Em fase de adequação Entre 50,0% e 59,9% 55,0 

C Baixo nível de adequação Igual ou menor que 49,90% 40,0 

 

Tabela 10 – Demonstrativo de conversão de variável do IEG -M. 
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Esse modelo de classificação foi possível em virtude de o TCE não divulgar os dados 

numéricos das notas por trás do índice calculado. Ademais, a utilização de variável dummy 

não produz resultados satisfatórios quando se trata de 05 variáveis categóricas (qualitativas). 

Nesta análise realizamos comparações das notas de cada índice com os dados dos 202 

Municípios paulistas que são analisados pelo PCS e TCE. Foram considerados a população, 

o PIB per capta e a Receita de cada Município. 

De antemão, podemos afirmar que nenhuma dessas variáveis apresentam relação com 

a nota que cada Município teve em qualquer que seja o índice (IDSC-Br ou IEG-M). 

 

Gráfico 10 – Dispersão do IDSC-Br diante da população. 

Gráfico 11 – Dispersão do IEG-M diante da população. 
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Gráfico 12 – Dispersão do IDSC-Br diante do PIB per capta.  

 

 

 

Gráfico 13 – Dispersão do IEG-M diante do PIB per capta.  
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Gráfico 14 – Dispersão do IDSC-Br diante da receita dos Municípios .  

 

 

Gráfico 15 – Dispersão do IEG-M diante da receita dos Municípios.  

 

Como se observa em todos os gráficos, o coeficiente de determinação, chamado de 

R2, foi baixo. Lembrando que o R2 varia de 0 a 1 e esse modelo explica a quantidade de 

variância de dados que é especificada por determinada variável.  

Nos casos expostos, temos que a população de cada um dos 202 Municípios, o PIB 

per capta e a Receita Municipal não explicam os índices obtidos por esses Municípios no 

IDSC-Br e IEG-M. 
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Dentre inúmeros dados estatísticos que poderíamos trazer para a análise, escolhemos 

estas variáveis por considerarmos que têm maior impacto no desenvolvimento de políticas 

públicas de modo geral. 

O resultado demonstra que esse tipo de elemento não tem significância no 

atingimento das metas da Agenda 2030. 

 

8.4 - A RELAÇÃO DOS INDICADORES COM OS PARTIDOS QUE GOVERNAM 

 

Neste tópico adentramos em outra hipótese de análise, que é a vinculação do 

resultado dos índices com os partidos que governam os Municípios paulistas. 

A análise recai, necessariamente, nos 202 Municípios que são, concomitantemente, 

analisados pelo PCS no seu indicador, e pelo TCE (este fiscaliza 644 Municípios paulistas, 

mas o PCS analisa somente 202, excluído a capital, para elaboração do IDSC-Br). Portanto, 

os dados apresentados referem-se apenas a esse número, não prejudicando, no entanto, a 

análise, pois a proporção de partidos que governam todos os Municípios paulistas e os 202 

agregados no IDSC-Br é similar, conforme demonstram os gráficos a seguir: 

 

 
Gráfico 16 – Municípios e partido dos prefeitos que os governam.  
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Gráfico 17 – Municípios integrantes do IDSC-Br e partidos dos prefeitos que os governam. 

  

Em um primeiro momento analisamos, graficamente, se pode haver alguma 

relação entre os partidos políticos dos prefeitos eleitos em 201642 em cada um dos 202 

Municípios e o resultado do IDSC-Br.  

Partido Quantidade de Municípios 

DEM 11 

PDT 05 

PMDB 26 

PP 03 

PPS 09 

PR 12 

PRB 04 

PSB 16 

PSD 19 

PSDB 62 

PT 03 

PTB 16 

PTN 02 

PV 09 

SD 05 

Total Geral 202 
 

Tabela 11 – Partidos e quantidades de Municípios administrados.  

 
 

42 Consideramos os dados da eleição de 2016, pois a imensa maioria dos indicadores do IDSC-Br tem como base dados do período 2017-2020 (período de 

mandato dos prefeitos então eleitos). 
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Para esta análise, temos uma variável quantitativa (o IDSC-Br) e outra 

qualitativa (o partido). Neste caso o gráfico que nos dá melhor visualização de análise 

é o box-plot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Box-plot da dispersão de resultado do IDSC-Br por partido dos prefeitos .  

 

No gráfico apresentado não é possível afirmar nenhuma aderência entre partido 

e índice. Observa-se que o caso de Morungaba, governada então pelo PSD, é um caso 

de outlier. Os 09 Municípios governados pelo Partido Verde, que tem uma forte causa 

ambiental e de sustentabilidade (princípios fortes na Agenda 2030), teve como melhor 

nota 65,26 da pequena São Bento do Sapucaí. Portanto, para o IDSC-Br, não existe 

relação que demonstre aderência do partido governante a melhores índices. 

No caso do IEG-M do Tribunal de Contas de São Paulo também não se 

identifica relação. Mas, novamente, se destaca o caso do PV, que neste indicador, nos 

mesmos 09 Municípios do PCS, as notas foram somente C ou C+, ou seja, nenhum 

desses Municípios governados pelo Partido Verde atingiram índice maior que 60% da 

nota máxima. 
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Gráfico 19 – Partidos e o resultado no IEG-M dos Municípios administrados.  

 

No caso do IEG-M, temos que cidades governadas por 06 partidos (PP, PPS, 

PRB, PTN, PV, SD) apresentaram situação semelhante, sendo classificados como “em 

fase de adequação” ou “baixo nível de adequação” perante o TCE-SP.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Partidos e Proporção de Notas no IEG-M dos Municípios por eles 

Governados 
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CAPÍTULO 9 - PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Além da análise descritiva, para concluir o estudo, foi realizada pesquisa 

qualitativa junto a prefeitos e secretários municipais, no intuito de coletar dados acerca 

do real conhecimento e utilização dos indicadores aqui analisados, ou seja, buscar 

elementos contextualmente específicos, visto que não há hipóteses, apenas coleta de 

informação para gerar interpretação do cenário. 

A população total foram os 644 prefeitos dos Municípios paulistas (excluído a 

capital). Como citado na descrição de metodologia, houve dificuldades em avançar no 

quantitativo de respostas, visto a especificidade do público-alvo (prefeitos).  

Ao final da pesquisa obtivemos um total de 95 respondentes, de gestores 

(prefeitos e em alguns casos secretários) de 73 Municípios. Como não houve trava nas 

respostas das questões, existem questões com menos do que 95 respostas, o que não 

prejudica a análise. 

Os respondentes são gestores de Municípios de vários portes, desde o maior 

Município em termos de população (Guarulhos) até o menor (Borá). 

Diante do exposto, entendemos que a amostra coletada foi relevante para a 

análise das informações. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa tem entre suas 

características a de não definir um número preciso de amostra ou um cálculo para tal, se 

adequando melhor em estudos exploratórios ou em temas poucos estudados, como é o 

presente caso, visto não termos identificado estudo semelhante. 

Como demonstrado na análise precedente, partidos, população e renda não são 

variáveis que interferem no resultado do índice alcançado por cada Município, razão 

pela qual não cruzaremos esse tipo de análise com os resultados das questões da 

pesquisa. 

A pesquisa buscou, inicialmente, identificar se os gestores municipais conhecem 

os indicadores que possuem relação com a Agenda 2030. Apesar de a Mandala ODS ter 

saído do escopo durante a elaboração desta pesquisa (por estar passando reformulações 

estruturais), o resultado demonstra que apenas cerca de 1/3 dos respondentes declararam 

conhecer essa ferramenta: 
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Questão: Você conhece o indicador “Mandala ODS”, da Confederação Nacional 

dos Municípios? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Conhecimento da ferramenta Mandala ODS.  

 

Por consequência, a Mandala ODS também é pouco utilizada no planejamento 

municipal. Questão: Você entende esse indicador e o considera para o planejamento de 

políticas públicas? 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Util idade da Mandala ODS no planejamento municipal. 

 

Essa ferramenta da CNM, bem como a do PSC, como veremos adiante, são 

pouco utilizadas pelos gestores, apesar de todo o esforço das entidades que geram essa 

informação, tratando-se de um fenômeno ainda não estudado pela academia, cujo este 

trabalho esboça um primeiro cenário.  
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Em relação ao indicador do Programa Cidades Sustentáveis, pouco mais de 

metade dos respondentes conhecem o indicador, porém só em aproximadamente ¼ dos 

casos esse índice é utilizado para o planejamento de políticas públicas. 

 

Questão: Você conhece o indicador “IDSC-BR (Índice de Desenvolvimento 

Sustentável das Cidades – Brasil)”, disponibilizado pelo Programa Cidades 

Sustentáveis? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Conhecimento do IDSC-Br. 

 

Questão: Você entende esse indicador e o considera para o planejamento de 

políticas públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Util idade do IDSC-BR no planejamento municipal.  
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No desenvolvimento teórico, apresentamos o conceito de “quantofrenia”, que 

designa uma patologia que consiste em querer traduzir sistematicamente os fenômenos 

sociais e humanos em linguagem matemática, que é o caso de índices como o IDSC-Br 

e o IEG-M. 

Não que os índices demonstrem essa patologia, mas identificamos que essa 

hipótese é uma possibilidade que possa ser alvo de novos estudos. 

No caso presente, partindo do conceito de “quantofrenia”, estamos indo além, 

demonstrando que um índice pode ser de difícil compreensão e acaba por não ser útil, 

indicando essa deficiência, onde o destinatário da informação não prioriza seu sentido 

pela dificuldade em sua compreensão. Na verdade, pode ser uma patologia ou falta de 

força institucional. Vejamos como se comporta o indicador do TCE-SP. 

O IEG-M é amplamente conhecimento, certamente pela institucionalidade como 

órgão de controle externo do TCE-SP, a qual todos os Municípios do Estado de São 

Paulo (exceto a Capital) devem prestar contas e são obrigatoriamente fiscalizados. 

Feita a mesma questão que nos demais indicadores, vemos que o IEG-M 

apresenta maior utilização no planejamento municipal. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Util idade do IEG-M no planejamento municipal.  

 

Até esse momento, todos os resultados demonstram que o IDSC-Br, apesar do 

excelente trabalho realizado, tem baixa penetração nos Municípios, ao contrário do 

índice construído pelo TCE-SP. 

Em que pese a informação dos gestores que declararam a utilização do IEG-M 

no planejamento municipal, o Gráfico 2 – Evolução do IEG-M dos 644 Municípios 

jurisdicionados ao TCE-SP, demonstrou involução nos índices nos últimos anos, com 
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crescente número de Municípios com índices mais baixos. Como a questão incluiu o 

cenário atual, entendemos que caberá observação em estudo futuro acerca da 

aplicabilidade desse uso no planejamento na melhora de resultados. 

Ademais, essa questão demonstra a importância do IEG-M como 

impulsionador de políticas públicas, confirmando o conceito de Castro & Carvalho 

(2017), que afirmaram que o índice permite compreender a gestão municipal nas 

dimensões avaliadas e promover a mudança de atitude do gestor municipal. 

Seguindo na pesquisa, buscamos, ainda, identificar ações ligadas à Agenda 

2030. Inicialmente, questionados sobre o grau de conhecimento acerca dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, somente 21,3% declararam ter pleno conhecimento, 

sendo grande a proporção de respondentes que conhecem pouco ou parcialmente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 – Conhecimento dos gestores acerca dos ODS.  

 

Há inúmeras hipóteses para que gestores não conheçam o tema. Provavelmente 

a percepção trazida por Zuleica Goulart43, Coordenadora do PCS, seja fatídica, quando 

afirma que “é necessário desconstruir a visão de parte dos governos locais que esta 

agenda é global, portanto, está muito distante da realidade do seu Município”.  

A constatação trazida nesta questão serve de alerta de que o tema precisa ser 

mais bem trabalhado, constituindo-se de oportunidade para os órgãos de controle como 

o TCE-SP. 

A questão seguinte traz dados mais alarmantes, pois apenas 22,1% dos 

respondentes afirmaram ter, em seu Município, alguma estrutura atuante para auxiliar 

no planejamento de ações para as metas ODS. Conforme relatamos no desenvolvimento 

 
43 Vide entrevista no Anexo 02. 
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teórico, é senso comum no mundo da administração de que sem planejamento não se 

tem resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Proporção de Municípios com estrutura de planejamento para os ODS.  

 

A questão seguinte reafirma isso, pois questionados se as leis de planejamento 

têm ações vinculadas com as metas ODS, somente 29,5% das respostas foram positivas. 

Ou seja, 70,5% dos respondentes afirmaram que em seus Municípios não há vinculação, 

o que demonstra de fato a falta de planejamento, pois essas peças legais constituem-se 

no planejamento público municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Proporção de Municípios com leis orçamentárias com vinculadas com ODS.  
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Essa questão, aliás, demonstra que os Municípios não seguem norma do TCE, 

que de acordo com o Comunicado Audesp publicado no Diário Oficial do Estado de 

19/12/2019, determina: 

Em virtude da necessidade de avaliar o planejamento municipal com relação 

aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), comunicamos às 

Prefeituras Municipais que a partir da prestação de dados das peças de 

planejamento atualizadas relativas ao 3º quadr/19, será necessário atualizar o 

cadastro de planejamento, informando para cada programa cadastrado para o 

ciclo orçamentário atual, se o mesmo está ligado a algum dos ODS e, em 

caso afirmativo, informar a qual(is) objetivo(s) e a qual(is) meta(s) está 

atrelado. 

 

As questões seguintes são pontos chave de todo o trabalho, pois demonstram 

como é importante a existência de indicadores para orientar os Municípios. A começar 

pela mensuração das metas, que é muito fraca, pois na maioria dos Municípios não se 

nota sua existência. 

Questão: No seu Município é possível mensurar o atingimento das metas ODS? 

 

 

 

 

Gráfico 28 – Proporção de Municípios que mensuram o avanço das metas ODS.  

 

E o entendimento do trabalho do TCE perante os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável ainda apresenta potencial de melhora.  

Questão: Você compreende a atual atuação do TCE-SP em relação aos ODS?
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Gráfico 29 – Proporção de gestores que compreendem a atuação do TCE perante os ODS.  

 

E especificamente sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, segundo 

os respondentes, poucos identificam convergência com as metas da Agenda 2030. 

Como demonstrado na análise descritiva, o IEG-M abarca apenas 13 dos 17 objetivos e 

seu questionário apresenta vínculo em 31 quesitos das 169 metas da Agenda. 

 Portanto, o que se verificou na análise descritiva se confirma na percepção dos 

gestores municipais. 

Questão: Você identifica convergência do indicador IEG-M com os avanços 

das metas da Agenda 2030 em seu Município? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 – Proporção de gestores que entendem convergência entre IEG -M e os ODS.  
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Como visto, o planejamento e acompanhamento de políticas públicas aderentes à 

Agenda 2030 carece de melhorias. A Sociedade Civil e Órgãos de Controle (PCS e 

TCE) podem ajudar os Municípios a ter um melhor norte.  

Diante dos resultados das questões e do estudo descritivo, cremos que os índices 

apresentam forças, fraquezas, ameaças e oportunidades: 

 Fraquezas Forças 

IEG-M 

Não apresenta aos gestores, no 

entendimento deles, a evolução perante 

as metas dos ODS. 

Demonstra imensa força institucional 

em razão do peso legal dado ao TCE 

dentro do arcabouço federativo 

brasileiro. 

   

IDSC-Br 

Carece de força institucional para que 

de fato possa ter relevância para os 

gestores. 

Carrega forte confiabilidade dos dados 

e critérios estatísticos aceitáveis para a 

construção do índice. 

   

 Ameaças Oportunidades 

IEG-M 
Patologia do declínio, onde gestores 

deixam de dar relevância ao índice. 

Aumentar aderência a tema de 

relevância, como os ODS. 

   

IDSC-Br 
Cenário político e dissidências em 

relação ao PSC. 

Formar parcerias para aumentar 

visibilidade do índice. 
 

Tabela 12 – Análise SWOT dos índices.  

 

Num período como o atual, onde com a pandemia diversas políticas públicas 

foram afetadas, ter a Agenda 2030 como direção a ser seguida é um caminho essencial 

para que a sociedade sinta melhorias em sua realidade. Recente trabalho realizado por 

Barbara Dunin, também citou os ODS como um farol para a retomada econômica pós 

pandemia. Seu estudo abordou a relação entre o Governo do Estado de São Paulo e 

parcerias com empresas privadas para impulsionar uma retomada sustentável após esse 

catastrófico período, concluindo que existem diversas oportunidades sendo perdidas 

(Dunin, 2020). 

No presente caso, a força institucional do Tribunal de Contas, amparada pelo 

modelo de federalismo brasileiro e demonstrada pelo amplo conhecimento dos gestores 

municipais sobre seu IEG-M, constitui-se de ferramenta importante como orientador das 

agendas dos governantes dos Municípios fiscalizados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Feita a exposição do embasamento teórico para localizar a importância 

institucional de um Tribunal de Contas, a constituição de uma entidade da sociedade 

civil, que busca atuar e apoiar na conquista de melhorias, bem como todo um histórico 

de estudos e reuniões internacionais que culminaram na elaboração da Agenda 2030, 

torna evidente para o grupo a relevância da temática apresentada, ainda mais diante do 

atual cenário, onde no contexto pós-pandemia os gestores necessitam revisar a agenda 

de políticas públicas municiais.  

O Estado, que aqui neste estudo está centrado no poder municipal, pode 

demonstrar ação ou inação perante um problema público, e a Agenda 2030 é um amplo 

parâmetro de acompanhamento. 

Além de impulsionar a implantação da agenda, entidades podem dar 

efetividade na implantação e acompanhamento de ações. Como visto, o Programa 

Cidades Sustentáveis, entidade organizada da sociedade civil, oferece diversas opções 

de apoio aos gestores e conseguiu elaborar um índice que demonstra a evolução do 

atingimento dos ODS nos Municípios; e o Tribunal de Contas, por sua força 

institucional, também realiza importante acompanhamento dos ODS e utiliza seu índice, 

o IEG-M, como ferramenta de apoio. Ou seja, a utilização dos indicadores de 

desempenho é essencial para demonstrar o cenário atual diante da situação desejada (a 

meta). 

A análise descritiva de indicadores utilizados para compor índices relacionados 

à evolução no atingimento das metas da Agenda 2030 demonstrou que cada um tem sua 

metodologia própria de análise, onde um abrange insumos e processo e outro abrange 

resultados, o que, por consequência, gera resultados incompatíveis, sem correlação. 

Em um segundo momento, realizamos análises estatísticas para verificar 

eventual aderência desses índices com variáveis de população, PIB per capta e receita 

municipal, além de partidos políticos dos prefeitos que governaram cada Município na 

gestão 2017/2020. Em nenhum caso houve relação significativa entre os itens 

analisados. 

Nessa situação, outras variáveis de difícil mensuração podem apresentar 

alguma relação, como a proatividade pessoal do governante perante aos objetivos que se 

coadunam com a Agenda 2030, bem como também do conjunto de demais gestores 

municipais (secretários e outros servidores municipais); pode ainda ser reflexo de 
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continuidade de políticas públicas ao longo de muitos anos; alguma ação pontual 

recente ou no passado que elevou o patamar de qualidade de serviços públicos no 

Município. Também é possível um efetivo planejamento e monitoramento de políticas 

públicas; entre diversas possibilidades que podem ser aventadas para melhor 

entendimento. Possivelmente estudando alguns Municípios específicos, possamos 

elencar hipóteses plausíveis. 

As metas da Agenda 2030 são audaciosas e diversas, o que dificulta um amplo 

acompanhamento em todos os países, principalmente com grandes áreas territoriais. No 

caso, essa dificuldade pode ser suplantada delimitando áreas menores de atuação, 

comparando regiões, e no caso do Brasil, traçar o paralelo entre Municípios do mesmo 

Estado. 

No decorrer do trabalho demonstramos que existem políticas públicas que 

podem ser importantes para um Município X, mas não para o Município Y (como no 

exemplo de políticas de transporte referente a meta 11.2), bem como apresentamos, na 

tabela 8, que determinadas políticas podem ser medidas por igual entre todos os 

Municípios, agregando indicadores que tem relevância perante o ODS 01, situação que 

pode ser replicada de igual forma nos demais objetivos. 

Nesse sentido, é possível a divisão de Municípios em clusters, de acordo com 

características de população e ou arrecadação, pois há desafios diferentes. Como citado, 

o Município de São Paulo utiliza o indicador de “Corredores exclusivos de ônibus 

(km)” para a meta ODS 11.2, indicador este que não é pertinente a um Município de 

pequeno porte. Já o dado utilizado pela ONU, de Proporção da população que tem fácil 

acesso ao transporte público, é possível, a nosso entender, a todos os Municípios, 

fomentando a busca de alternativas para aqueles que não ofertam algum modal de 

transporte ou disponibilizam infraestrutura de locomoção. 

Não pretendemos, inicialmente, comparar o Brasil inteiro e suas regiões, mas 

podemos ter uma ferramenta que acompanhe a evolução dos Municípios do Estado de 

São Paulo, indicando o caminho a ser tomado, visto que no Estado residem 22% da 

população brasileira, com geração de 31% do PIB brasileiro. 

O cenário é que temos o índice do Programa Cidades Sustentáveis, elaborado 

com apoio da ONU, que compara o atingimento das metas de 203 Municípios paulistas, 

contando também com o IEG-M do Tribunal de Contas, que os classifica quanto à 

efetividade da gestão, com um parcial alinhamento com a Agenda 2030. Como vimos 



88 

no estudo, são ferramentas diferentes, cada qual com suas características, forças e 

fraquezas, e possível complementariedade, conforme visto no capítulo 8. 

O IDSC-Br demonstra diversos indicadores de políticas públicas atreladas aos 

ODS de forma explícita (resultados finalísticos), favorecendo a comparação com outros 

Municípios e o nível de atingimento. No entanto, como vimos no desenvolvimento da 

pesquisa, esse indicador é pouco conhecido e utilizado pelos gestores municipais. Em 

contraponto, o IEG-M é amplamente conhecido e utilizado, em virtude da força 

institucional do TCE-SP. 

Ainda na pesquisa, detectou-se que os gestores veem pouca aderência do IEG-

M com as metas da Agenda 2030. Ou seja, estamos diante do seguinte cenário: o IDSC-

Br demonstra ser uma boa ferramenta, de fácil ampliação (inclusão de mais indicadores 

e Municípios), mas falta-lhe institucionalidade, enquanto o IEG-M tem a 

institucionalidade, mas falta demonstrar de forma clara a relação com os ODS e a 

efetividade (resultado finalístico) de políticas públicas. 

Nosso entendimento é de que é possível, caso as instituições desejem, unir 

forças do órgão governamental com a sociedade civil, sendo essa última grande 

interessada da efetividade do trabalho produzido pelo controle externo. 

O Tribunal de Contas de São Paulo caminhou na vanguarda da necessária 

modernização sobre a atuação das Cortes de Contas ao criar o IEG-M. Foi importante 

também a criação do “Observatório do Futuro”, visando trazer para dentro do Tribunal o 

audacioso plano da ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No 

entanto, como vimos na pesquisa, casar esse trabalho do IEG-M com os ODS ainda é 

um desafio. 

Por outro lado, o Programa Cidades Sustentáveis também buscou elaborar uma 

ferramenta para auxiliar os gestores públicos e apresentar à sociedade a evolução no 

atingimento das metas. É de interesse dessa entidade viabilizar e ampliar o espectro de 

dados, enriquecendo ainda mais a análise. 

Na pesquisa, deixamos campos em aberto para que os respondentes pudessem 

incluir algum relato sobre a temática. Reproduzimos aqui respostas que demonstram o 

interesse e importância dessa agenda para os Municípios, em especial os pequenos: 

Olá, como somos uma cidade pequena, tentamos fazer o máximo para 

acompanhar os objetivos de desenvolvimento sustentável ODS mas, ainda 

sim, temos grande dificuldade, pois muitos não são técnicos ou não temos 

orçamento para implantar as ideias. Se acaso tiver alguma proposta para 

nos ajudar, estamos a disposição para batermos as 17 metas. 
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Em Municípios menores, não temos profissionais a disposição para esse 

acompanhamento, prejudicando assim, o desenvolvimento dessas ações. 

 

Os Municípios de pequeno porte possuem dificuldades no desempenho das 

ações por conta da carência de material humano qualificado para conduzir o 

processo. 

 

Portanto, se ambas as entidades puderem se relacionar e compartilhar dados, 

teremos maior transparência e uma ferramenta para que a sociedade acompanhe o 

andamento de políticas públicas. No caso do TCE, uma ferramenta adicional de 

fiscalização da efetividade dos gastos públicos. Com isso, o esforço do PCS na 

construção e manutenção do indicador IDSC-Br se torna mais efetivo e o TCE pode 

compartilhar dados coletados na origem para dar ganho de musculatura e ampliar a 

abrangência. 

Com o mecanismo de coleta de informações pelo TCE para a construção do 

IEG-M é possível agregar mais dados que possam gerar indicadores relacionados aos 

ODS, e uma eventual parceria com a sociedade civil (PCS) pode permitir o cruzamento 

com outras fontes (para alguns dados), possibilitando um índice, uma nova ferramenta, 

ou adaptação as já existentes, de forma que sejam abrangentes e estimulem os governos 

municipais em amplas ações aderentes à Agenda 2030. 

Ademais, importante ressaltar que uma das metas da Agenda 2030 incorpora a 

ideia proposta (reproduzida a seguir, com o destaque necessário): 

“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.” 

 

De fato, a análise demonstra a grande importância de atuação de um Tribunal de 

Contas perante a Agenda 2030. Sem prejuízo ao atendimento das normas legais 

(princípio da legalidade), a tendência é priorizar a auditoria de resultados, ou seja, a 

análise do gasto público sob o prisma de como a política pública executada 

melhorou/impactou a vida do cidadão (efetividade), tendo em conta as metas (eficácia) 

e custos programados (eficiência). É neste sentido que cremos, reforçado pelo resultado 

da pesquisa, que o Tribunal de Contas é um ator fundamental para fomentar a Agenda 

2030 em larga escala dentro do nosso país.  
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ANEXO 01 

 

METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

 

                  

ODS 1. 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$ 1,25 por dia. 

1.2 - Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres 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 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. 

 

                   

 

ODS 2 - Fome Zero e 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 má-nutrição, 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 
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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. 

 

 

                           ODS 3 - Boa saúde e bem estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem 

estar para todos, em todas as idades. 
 
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 
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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. 

 

                   ODS 4  Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 
 

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário 

gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 

4.2 - Até 2030, garantir que todas 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 
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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.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. 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. 

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 . 

 

      

O                  ODS 5 - 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 

partes. 

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. 
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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. 

 

 

                     ODS 6 - Garantir disponibilidade e manejo 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. 

 

                        ODS 7 - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para 

todos. 
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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 à 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. 

 

 

                     ODS 8 - 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. 
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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]. 

  

                       ODS 9 - Construir infraestrutura resiliente, 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 emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias 

nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento relativo. 

9.3 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em 

desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e propiciar 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 adequados; 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 nos 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 de menor desenvolvimento relativo, 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, 

diversificação industrial e agregação de valor às commodities. 
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9.c - Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e empenhar-

se para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países 

menos desenvolvidos, até 2020. 

 

 

 

ODS 10 - 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. 

10.7.1 - Custo de recrutamento suportado pelo empregado em proporção do rendimento anual auferido 

no país de destino. 

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%. 

 

ODS              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 
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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, peri-urbanas 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. 

 

 

ODS 12 - 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. 
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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. 

 

              

                   ODS 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos. 

  

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. 

 

      

           ODS 14 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

  
 

14.1 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável. 
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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 sobrecapacidade 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”. 

  

 

                 ODS 15 - 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. 
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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. 

 

 

                  ODS 16 - 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. 
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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, em 

conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. 

16.a - Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, 

para a construção de capacidades em todos os níveis, 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. 

  

 

                    ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
 
17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos 

países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e 

outras receitas. 

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 em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos 

desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer 

pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos desenvolvidos (NÃO SE 

APLICA AO BRASIL). 

17.3 - Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de 

múltiplas fontes. 

17.4 - Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo 

por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a 

reestruturação 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 menos 

desenvolvidos. 

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. 
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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 o mecanismo de capacitação em ciência, 

tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias 

de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação. 

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. 
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ANEXO 02 

 

ENTREVISTA: PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

Nome: Zuleica Goulart 

Cargo: Coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis 

Atribuições: responsável pelo diálogo e articulação com gestores públicos, lideranças 

partidárias, organizações empresariais e sociedade civil para estimular a adoção da 

agenda de desenvolvimento sustentável proposta pelo PCS, alinhada aos ODS. 

 

1 – Como surgiu o Programa Cidades Sustentáveis e qual seu principal foco de atuação? 

Em 2011, a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Ethos e a Rede Cidades, por 

Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis lançaram a Plataforma Cidades 

Sustentáveis. A Plataforma foi inspirada nos compromissos de Aalborg (Dinamarca), 

um pacto político com o desenvolvimento sustentável que foi assinado por mais de 650 

Municípios, principalmente europeus. Os compromissos consideram a participação da 

comunidade local na tomada de decisões, a economia urbana preservando os recursos 

naturais, a equidade social, o correto ordenamento do território, a mobilidade urbana, o 

clima mundial e a conservação da biodiversidade, entre outros aspectos relevantes. 

Diante das diferenças entre as realidades brasileira e europeia, foram agregados dois 

novos eixos temáticos: Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida; e Cultura 

para a Sustentabilidade. Neste sentido, a Plataforma contemplava 12 Eixos temáticos e, 

para cada um deles, um conjunto de indicadores associados e boas práticas de políticas 

públicas para inspirar os(as) gestores(as). 

Em 2012, considerando o pleito eleitoral, surge o Programa Cidades Sustentáveis, com 

o objetivo de mobilizar, sensibilizar e oferecer ferramentas para que as cidades 

brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.  

Na ocasião foi apresentada aos candidatos(as) uma carta compromisso para que se 

comprometessem com ações concretas para o desenvolvimento de uma agenda 

sustentável nas cidades. Com isso, os signatários eleitos confirmam o engajamento com 

o desenvolvimento sustentável e a disposição para realizar um diagnóstico do Município 

a partir do conjunto de 260 indicadores associados aos doze eixos e aos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e, elaborar o Plano de Metas de forma participativa para 

os quatro anos de gestão. 
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2 – A gestão pública consegue ter o real entendimento sobre o tema e sua amplitude, 

visando a efetiva melhora de vida da sociedade em geral? 

O desafio é ampliar a conscientização sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. É necessário desconstruir a visão de parte dos governos 

locais que esta agenda é global, portanto, está muito distante da realidade do seu 

Município. A implementação dos ODS é um desafio que requer uma parceria com a 

participação ativa de todos, incluindo os governos subnacionais, a sociedade civil, o 

setor privado e a academia. Porém, a atuação dos governos locais é fundamental para o 

sucesso desta agenda, principalmente por considerar que os Municípios têm a 

autonomia política e administrativa assegurada pela Constituição, e a responsabilidade 

compartilhada entre Estados e União na formulação de políticas públicas que garantam 

a melhoria da qualidade de vida para a população. Agir local para mudar globalmente. 

De acordo com o ex-Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, “Será nas 

cidades que vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável”.  Os 

temas abordados pela Agenda 2030 fazem parte do dia a dia da administração pública. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado, é o esclarecimento sobre o conceito 

de desenvolvimento sustentável. É fundamental que os gestores públicos tenham maior 

clareza sobre este conceito, que deve levar em conta as dimensões social, econômica e 

ambiental. O alcance dos ODS depende, mais do que nunca, da capacidade dos 

governos locais e regionais para promover o desenvolvimento territorial integrado, 

inclusivo e sustentável. 

 

3 – Temos algumas opções de ferramentas que analisam e avaliam os resultados das 

cidades em relação aos ODS, mas cada uma com sua particularidade. Seria ideal uma 

padronização desses dados, ainda mais levando em consideração que o TCE-SP tem 

como uma de suas atribuições a fiscalização desses indicadores? 

Logo após a aprovação da Agenda 2030, o PCS ingressou em uma nova etapa, 

priorizando a implementação e municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) no Brasil. Neste contexto, o PCS incorporou os objetivos e as metas 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua plataforma, principalmente 

aquelas que podem ser implementadas em nível municipal - justamente onde as 

prefeituras têm o protagonismo central dessa governança. Em abril de 2016, o PCS 

lançou o Guia de Gestão Pública Sustentável, que apresenta o alinhamento entre os 12 
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eixos temáticos e os 17 ODS. Para contemplar a Agenda 2030, definimos um novo 

conjunto de indicadores, para abarcar os desafios apresentados pela agenda. Neste 

Assim como a universalidade da Agenda não a torna uniforme a todos os diferentes 

países, cada governo deve definir a sua prioridade, de acordo com as suas 

características, desafios e fragilidades. Neste sentido, entendemos que a escolha de 

indicadores e definição de metas, são de responsabilidade da gestão. O que oferecemos 

é um conjunto de 260 indicadores e boas práticas, alinhados aos ODS e uma série de 

ferramentas e metodologias que integram a Plataforma do PCS para apoiá-los neste 

processo. É fundamental que os governos locais criem mecanismos para o 

monitoramento da implementação dos ODS. Entre os compromissos assumidos pelo(as) 

Prefeitos(as) signatários do PCS, está a criação de uma Comissão Municipal para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Programa de Metas, 

preferencialmente vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento. Esta instância, de 

natureza consultiva e paritária, deve ter entre seus integrantes representantes do poder 

público, da sociedade civil e com equidade de gênero, que tenha entre suas atribuições a 

interlocução, o estabelecimento de diretrizes e disseminação de informações sobre as 

políticas públicas, o acompanhamento e monitoramento dos objetivos, ações e metas do 

programa, alinhados aos ODS. Os órgãos de controle também cumprem um papel 

relevante neste processo, na avaliação das políticas públicas e na utilização adequada 

dos recursos públicos e na promoção da eficiência administrativa.  

 

4 – A senhora pode analisar a relação entre ODS e Política? Julga ser uma relação que 

estará cada vez mais fortalecida nos planos de governo?  

Estamos avançando, sim. Mas, estamos distantes ainda do ideal. A sociedade 

deve cobrar mais de seus representantes, que apresentem metas concretas em seus 

planos de governos para a redução das desigualdades e o enfrentamento às mudanças 

climáticas. Em 2022, teremos um processo eleitoral, talvez o mais importante desde a 

redemocratização. A democracia em nosso país está sob ameaça. A política e a 

participação cidadã são imprescindíveis para alcançar a sustentabilidade. 

 

5 – Como a senhora vê os próximos passos do tema ODS no Brasil e no mundo em 

geral? 

O Brasil passa pela maior crise sanitária e evidenciou as desigualdades sociais 

em nosso país. Nós temos uma emergência de saúde, uma emergência humanitária e 
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agora uma emergência de desenvolvimento. Em 2020 foi lançada a “Década da Ação”, 

um movimento global para acelerar a implementação dos ODS. Segundo a vice-

secretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohammed, os ODS deixaram se ser um 

conjunto de aspiração para um futuro distante. Eles são o mínimo que precisamos para 

assegurar um mundo mais seguro, mais justo e mais sustentável para todos.  Se líderes 

de toda a sociedade atribuem a mesma importância e urgência ao combate à fome, à 

pobreza, à mudança climática nós conseguiremos êxito na Década de Ação dos ODS. 

 

6 – Poderia fazer uma última análise sobre o tema e suas considerações finais?  

O Programa Cidades Sustentáveis integra atualmente o projeto CITinova, um 

projeto multilateral realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI) para a promoção de sustentabilidade nas cidades brasileiras por meio de 

tecnologias inovadoras e planejamento urbano integrado. Com financiamento do Fundo 

Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês), este projeto é implementado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e e executado em 

parceria com Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e Porto Digital, 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), e Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA/GDF). Uma das principais entregas do PCS no âmbito do projeto CITinova está 

a ampliação da plataforma do PCS para oferecer mais ferramentas, metodologias e 

funcionalidades. Desta forma, foram criados novos módulos, entre eles o Planejamento 

Urbano Integrado, Colaborações do Setor Privado e da Academia, Participação Cidadã e 

Financiamento e Gestão Orçamentária. Esta ampliação tem o objetivo de estimular e 

fomentar cada vez mais a implementação dos ODS em nível local. A Plataforma é 

oferecida gratuitamente às prefeituras signatárias. 

Destaco, por fim, a criação do Índice de Desenvolvimento Sustentável das 

Cidades, uma iniciativa do PCS em parceria com a rede SDSN (UN Sustainable 

Development Solution Network), uma iniciativa lançada pelo ex-secretário-geral das 

Nações Unidas, Ban Ki-moon, para mobilizar conhecimentos técnicos e científicos da 

academia, da sociedade civil e do setor privado no apoio de soluções em escalas locais, 

nacionais e globais. O IDSC-BR é uma ferramenta para gerar um movimento de 

transformação nas cidades brasileiras. A intenção é orientar a ação política municipal, 

definir referências e metas com base em indicadores de gestão e facilitar o 

monitoramento dos ODS em nível local. Há um índice para cada objetivo e outro para o 
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conjunto dos 17 ODS. Desse modo, o índice apresenta uma avaliação dos progressos e 

desafios dos Municípios brasileiros para o cumprimento da Agenda 2030.   

O IDSC-BR apresenta uma avaliação abrangente da distância para se atingir as 

metas dos ODS em 770 Municípios, usando os dados mais atualizados disponíveis em 

fontes públicas e oficiais do Brasil. Ao todo, o índice é composto por 88 indicadores, 

referentes às várias áreas de atuação da administração pública. 

Mais informações sobre o PCS e o IDSC-BR: www.cidadessustentaveis.org.br / 

https://idsc-br.sdgindex.org/ 
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ANEXO 03 

 

GUIA DE GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL (GPS) 

 

Este material apresenta, em detalhes, cada um dos 12 eixos com embasamento 

teórico e conceitual sobre as mais diversas áreas da gestão e seu impacto no 

desenvolvimento sustentável, além de relacionar os ODS com os quais o eixo dialoga e 

contextualiza-os no âmbito da esfera municipal de governos, lista os indicadores 

relacionados e aponta referências bem-sucedidas, ou seja, políticas públicas municipais 

que já estão dando certo em cidades no Brasil e no mundo. 

Fonte de informação para planejamento, gestão e tomada de decisões na 

administração pública, a publicação visa contribuir com a capacitação de gestores 

municipais para implementarem planos de metas que contemplem o desenvolvimento 

sustentável. 

 

AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE 

A saúde é determinante para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida 

das pessoas. Por isso, deve ser compreendida como eixo focal de políticas públicas 

integradas, que considerem áreas como saneamento, coleta de lixo e mudanças 

climáticas. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Os programas de 

promoção e prevenção da saúde necessitam de um acompanhamento local eficiente e 

permanente, de forma que os investimentos no setor possam gerar os benefícios 

desejados ao integrar as orientações para uma vida saudável, os avanços das tecnologias 

e conhecimentos, bem como a formação e valorização dos profissionais da área 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

As diretrizes para a Saúde são abrangentes e contemplam desde o planejamento 

urbano, que influencia diretamente a qualidade de vida, até a equidade no acesso aos 

serviços públicos, passando pela prevenção de doenças e a divulgação dos indicadores. 

Disseminar informações à sociedade sobre as condições essenciais para uma vida com 

saúde é premissa básica para o gestor local. Além disso, é necessário estimular o 
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planejamento urbano para o desenvolvimento saudável das cidades; garantir a equidade 

no acesso com especial atenção aos mais pobres; promover estudos de avaliação da 

saúde pública, a gestão participativa e o controle social sobre o sistema; determinar aos 

urbanistas que integrem condicionantes de saúde nas estratégias de planejamento 

urbano; e incentivar a alimentação adequada e a prática de atividades físicas e 

esportistas que enfatizem os valores de uma vida saudável. 

 

BENS NATURAIS COMUNS 

Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o 

acesso equilibrado aos bens naturais comuns. 

 

OBJETIVO GERAL 

Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, preservar e assegurar o 

acesso equilibrado aos bens naturais comuns. A maior parte dos Municípios brasileiros 

tem sob sua responsabilidade enormes extensões territoriais, que compõem porções 

significativas de nossas riquezas naturais. Com a grande concentração populacional nas 

cidades, é importantíssimo não descuidar do território municipal/regional como um 

todo, assim como é vital controlar a pressão sobre os recursos naturais que o 

crescimento urbano muitas vezes ocasiona. Os bens naturais são finitos e as gestões 

municipais devem zelar pelo seu uso racional, a fim de preservá-los ao longo dos anos. 

Cidades mais compactas, que ocupem porções modestas do território municipal e que 

busquem uma relação cada vez mais harmônica com todo o entorno natural (assim 

como incentivem a adoção de práticas agrícolas e agropecuárias sustentáveis e a 

recuperação e proteção de seus bens naturais) serão, certa- mente, as cidades do futuro. 

E somente estas poderão oferecer melhor qualidade de vida e seguranças hídrica e 

alimentar, além de evitar mudanças climáticas intensas e eventos extremos. 

 

CONSUMO RESPONSÁVEL E OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA 

A redução do uso de recursos naturais, da geração de resíduos e da emissão de 

poluentes passam necessariamente pela mudança nos padrões de consumo e produção. 

 

OBJETIVO GERAL 

Adotar e proporcionar o uso responsável e eficiente dos recursos e incentivar um 

padrão de produção e consumo sustentáveis. Entre as medidas importantes para uma 
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economia sustentável estão a criação de condições e a concessão de incentivos à 

produção de bens que utilizem menos recursos naturais em sua confecção e que poderão 

ser facilmente reaproveitados. Também podem ser realizadas campanhas que estimulem 

a compra apenas dos produtos essenciais e orientem sobre o prolongamento de sua vida 

útil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O principal caminho para implantação de um planejamento local sustentável 

deve ser a educação dos moradores para a diminuição do consumo e do desperdício e a 

destinação correta de todo tipo de resíduo. Para isso, é fundamental investir em ações 

que visem evitar e reduzir a geração de resíduos e aumentar a reutilização e a 

reciclagem, com a inclusão social das cooperativas de catadores e recicladores. É 

preciso também: gerir e tratar os resíduos de acordo com técnicas e modelos 

sustentáveis; evitar desperdícios de energia, melhorar a eficiência energética e 

incentivar a autossuficiência; e adotar uma política rigorosa de compras públicas 

sustentáveis. É dever do gestor local, ainda, promover ativamente a produção e o 

consumo sustentáveis, incentivando e regulamentando cadeias produtivas com 

certificações, rótulos ambientais, produtos orgânicos, éticos e de comércio justo. 

 

CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE 

 Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural 

e a defesa do patrimônio natural, construído e imaterial, que promovam a preservação 

da memória e a transmissão das heranças naturais, culturais e artísticas... 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, 

o pluralismo e a defesa do patrimônio natural construído e imaterial, ao mesmo tempo 

em que promovam a preservação da memória e a transmissão das heranças naturais, 

culturais e artísticas, assim como incentivem uma visão aberta de cultura em que valores 

solidários, simbólicos e transculturais estejam ancorados em práticas dialógicas, 

participativas e sustentáveis. A valorização da cultura local permite ao cidadão o 

reconhecimento de sua herança histórica e, ao Município, a geração de riquezas. O 

apoio da gestão pública pode transformar habilidades locais em fator de inclusão e de 

destaque para o Município, produzindo atividades econômicas relacionadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A construção de uma identidade local, que compreenda a diversidade de 

manifestações culturais, é parte importante no desenvolvimento de uma cidade 

sustentável. O fomento às expressões culturais é política pública necessária para o 

avanço do Município e a participação dos moradores. Para isso, algumas estratégias 

essenciais precisam ser adotadas, tais como: trabalhar para a formulação de referências 

conceituais e metodológicas para as políticas públicas de cada ação ou equipamento; 

promover a gestão participativa envolvendo comunidade, profissionais da área cultural e 

gestores públicos; garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes e manter 

programação diversificada; fomentar a criação e a produção cultural nas comunidades; e 

estabelecer acesso gratuito ou a preços simbólicos nos equipamentos e espaços culturais 

públicos. Em síntese, é fundamental que os gestores locais apostem na promoção da 

cultura da sustentabilidade como área de integração entre os diversos setores da 

administração municipal. 

 

DO LOCAL PARA O GLOBAL 

Assumir as responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável, proteção ao clima e à biodiversidade. 

 

OBJETIVO GERAL 

Assumir as responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável, proteção ao clima e à biodiversidade. Em um mundo 

globalizado, a contribuição local para o desenvolvimento sustentável mundial é cada 

vez mais importante, dados os impactos planetários relacionados às mudanças 

climáticas e à perda da biodiversidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em 2015, a população total do planeta atingiu a marca de 7,3 bilhões de pessoas. 

Com efeito, quanto mais habitantes e mais cidades estiverem envolvidos nas ações de 

preservação, maiores são as chances de êxito. A abordagem local tem a vantagem de 

atingir um número menor de pessoas e interesses e, portanto, de poder mobilizar e obter 

melhores resultados em prazos mais curtos. Nesse sentido, é fundamental que os 

gestores locais elaborem e sigam uma abordagem estratégica e integrada para minimizar 

as alterações climáticas, e trabalhem para atingir níveis sustentáveis de emissões de 
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gases geradores do efeito estufa; integrem a política de proteção climática nas áreas de 

energia, transportes, consumo, resíduos, agricultura e florestas; disseminem 

informações sobre as causas e os impactos prováveis das alterações climáticas; e 

promovam o princípio da justiça ambiental. É essencial ainda o reforço à cooperação 

regional, nacional e internacional de cidades e o desenvolvimento de respostas locais 

para problemas globais em parceria com outros governos locais e regionais, 

comunidades e demais atores relevantes. 

 

ECONOMIA LOCAL, DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL 

Apoiar e criar as condições para uma economia local dinâmica e criativa, que 

garanta o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente. 

 

OBJETIVO GERAL 

Apoiar e criar as condições para uma economia local dinâmica e criativa, que 

garanta o desenvolvimento e a geração de empregos sem prejudicar o ambiente. A 

gestão pública deve considerar a cultura e a economia verde como eixos estratégicos das 

políticas de desenvolvimento sustentável do Município, a fim de transformar a 

diversidade cultural e natural em potenciais criativos da região para a produção de bens 

e serviços que leve à geração de empregos e proteja o meio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A economia criativa e sustentável apoia-se em diversos pilares e demanda 

políticas multissetoriais. Por isso, é necessário que a gestão pública, com participação 

da comunidade, possa planejá-la para impulsionar as potencialidades do Município. 

Neste sentido, é fundamental a adoção de estratégicas como: introduzir medidas para 

estimular e apoiar o emprego local, o trabalho decente, a contratação de aprendizes e a 

formação de em- presas; cooperar com a responsabilidade social empresarial, criando 

indicadores de sustentabilidade para as empresas; proteger a biodiversidade regional e o 

extrativismo controlado; apoiar a produção de orgânicos e fitoterápicos; incentivar o 

desenvolvimento da biotecnologia; promover o mercado de produções criativas locais; 

implementar o turismo local sustentável, entre outras. 
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EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA 

Integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para um modo de 

vida sustentável e saudável. 

 

OBJETIVO GERAL 

Integrar, na educação formal e não-formal, conhecimentos, valores e habilidades 

para a construção de um modo de vida sustentável e saudável. A sustentabilidade dos 

Municípios prevê cidadãos bem formados, que consigam transformar informação em 

conhecimento para a vida prática. A educação ambiental pode modificar hábitos e 

construir uma sociedade apta ao desenvolvimento sustentável. Integrá-la de forma 

transversal à educação é o caminho para a transformação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentre as estratégias básicas da gestão municipal que vislumbrem uma efetiva 

educação para a sustentabilidade estão: prover a todos oportunidades educativas que 

lhes permitam papel protagonista no desenvolvimento sustentável local e regional; 

garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma transversal nas 

propostas pedagógicas; incentivar o papel dos meios de comunicação de massa na 

conscientização sobre os desafios socioambientais e as mudanças culturais necessárias à 

sustentabilidade; enfatizar a importância da educação ética, baseada em princípios e 

valores para uma condição de vida sustentável; garantir a universalização e a qualidade 

do ensino em todos os níveis, assegurando a participação da comunidade na gestão 

escolar; e estimular o ensino do esporte educacional. Promover a educação para a 

sustentabilidade na gestão local é trabalhar para integrar ensino e vida, conhecimento e 

ética, em toda a sociedade. 

 

EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ 

O acesso a serviços públicos de qualidade e às oportunidades reais de ocupação 

profissional como forma de reduzir a desigualdade socioeconômica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover comunidades inclusivas e solidárias. As políticas de inclusão social e 

de promoção da solidariedade são fundamentais para o desenvolvimento de nossas 
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sociedades e devem ser adotadas pelas gestões municipais, a fim de que as cidades se 

tornem mais justas e igualitárias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A diminuição das diferenças sociais é condição básica para o bem-estar da 

população e possibilita a construção de um espaço urbano sustentável. Pensando nisso, 

fazem parte dos objetivos específicos deste eixo: desenvolver e implementar programas 

para prevenir e superar a condição de pobreza; assegurar acesso equitativo aos serviços 

públicos, à educação, à saúde, às oportunidades de emprego, à formação profissional, às 

atividades culturais e esportivas, à informação e à inclusão digital com acesso à internet; 

promover a inclusão social e a igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o respeito à 

diversidade sexual; aumentar a segurança da comunidade e promover a cultura de paz; e 

garantir o direito à habitação em condições socioambientais de boa qualidade. 

 

GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

Um modelo para gestões bem planejadas, com visão de futuro e capacidade para 

se antecipar a transformações econômicas, sociais e ambientais em nível local. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Implementar uma gestão responsável, participativa e eficiente que envolva as 

etapas de planejamento, execução e avaliação. Promover a gestão eficiente é obter êxito 

na realização dos objetivos que contemplem os interesses comuns. O planejamento 

participativo estrutura a visão de desenvolvimento no curto, médio e longo prazos — a 

execução é a forma de atingi-lo, assim como a avaliação contínua permite aprimorar as 

ações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Assegurar a importância das questões de sustentabilidade nos processos de 

decisão nos níveis urbano e regional, assim como uma política de gestão de recursos 

baseada em critérios de sustentabilidade sólidos e abrangentes. A gestão precisa ser 

integrada e eficiente para a sustentabilidade, baseada no princípio da precaução sobre o 

ambiente urbano e seu entorno. Para isso, é preciso reforçar as metas dos ODS-ONU, da 

COP-21 e as nacionais que visam ao desenvolvimento sustentável local e regional e 

integrá-las, de forma plena, ao funcionamento da administração em todos os níveis. E 
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garantir a transparência administrativa, envolvendo atores diversos para monitorar e 

avaliar o desempenho, tendo em vista o alcance das metas de sustentabilidade 

estabelecidas. Por fim, cabe ao gestor estabelecer metas e prazos concretos, face aos 

compromissos do Programa Cidades Sustentáveis, bem como um programa de 

monitoramento destes compromissos. 

 

GOVERNANÇA 

Governança diz respeito à organização e à articulação do sistema político-

administrativo, mas não se restringe apenas aos gabinetes. Ela também envolve a 

participação dos diferentes segmentos da sociedade civil nos espaços de tomada de 

decisão. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fortalecer os processos de decisão com a promoção dos instrumentos da 

democracia participativa, fomentando a igualdade em suas múltiplas dimensões. Todo 

prefeito é eleito para representar os cidadãos e, sempre que possível, atender às suas 

expectativas. Entretanto, com o avanço da modernização democrática associada à 

complexidade da sociedade contemporânea, é desejável a estruturação de mecanismos 

de democracia direta que possibilitem a participação e a abertura de canais de diálogo 

do Executivo com diversos segmentos sociais e correntes de pensamento. O propósito é 

construir decisões amplamente majoritárias, que fortaleçam a realização das prioridades 

e dos objetivos comuns de curto, médio e longo prazos do Município. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estabelecer diretrizes estratégicas para o trabalho em conjunto do poder público 

com a sociedade organizada. Desse trabalho podem nascer ideias que valorizem os 

aspectos positivos das cidades, apontem soluções coletivas e acordadas para problemas 

cotidianos, a exemplo de enchentes, falta de creches ou de postos de saúde, assim como 

para construir a visão de futuro dos Municípios e seus planos diretores estratégicos. A 

transparência nas informações sobre as políticas públicas, os dados orçamentários e a 

escolha dos parceiros comerciais é a base de confiança para o processo participativo. 
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MELHOR MOBILIDADE, MENOS TRÁFEGO  

Promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os 

transportes, a saúde, o ambiente e o direito à cidade. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os 

transportes, a saúde, o ambiente e o direito à cidade. Os fatores externos que afetam a 

saúde e provocam doenças têm relação, entre outros motivos, com a ausência de 

investimentos em infraestrutura, educação, transporte, saneamento, habitação e serviços 

de saúde. Destinações financeiras essas que decorrem de decisões políticas. No que diz 

respeito ao transporte, o plano estratégico do Município deve contemplar ações que 

melhorem as condições de mobilidade urbana, para que impactem positiva- mente na 

saúde pública, na qualidade do ar e no direito à locomoção. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reduzir a necessidade de utilização do transporte individual motorizado e 

promover meios de transportes coletivos acessíveis a todos, a preços módicos, é a 

estratégia básica para gestores locais que efetivamente apostam na mobilidade 

sustentável em suas cidades. Nesse contexto, é fundamental que aumentem a par- cela 

de viagens realizadas em transportes públicos, a pé ou de bicicleta; desenvolvam e 

mantenham uma boa infraestrutura para locomoção de pedestres e pessoas com 

deficiências, com calçadas e travessias adequadas; acelerem a transição para veículos 

me- nos poluentes e reduzam o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde 

pública. Iniciativas estas que podem ser a base de um plano de mobilidade urbana 

integrado e sustentável, desenvolvido de forma participativa. 

 

PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 

Para identificar as vocações locais e regionais de um território, estabelecer as 

regras de uso e ordenamento do solo e elaborar políticas de desenvolvimento municipal 

no curto, médio e longo prazos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Reconhecer o papel estratégico do planejamento e do desenho urbano na 

abordagem sistêmica das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e da saúde, 
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para benefício de todos. Planejar a estrutura da cidade e o seu desenvolvimento resultará 

em mais qualidade de vida e permitirá à gestão municipal antecipar as saturações 

contemporâneas que as cidades apresentam, bem como traçar políticas públicas que 

previnam esses problemas e realçar os pontos fortes do Município. Para isso, é 

primordial que o planejamento integre todas as áreas da administração municipal e seja 

fundamentado em indicadores, dados e estudos sobre o conjunto do território (áreas 

urbana, de transição e rural), de modo que o conceito de sustentabilidade 

(socioeconômica, ambiental, política e cultural) seja transversal para as políticas de 

curto, médio e longo prazos do Município. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo deste eixo é fomentar ideias inovadoras e ações para resolver os 

problemas urbanos e desenvolver as cidades e territórios de forma sustentável. Entre tais 

soluções estão: reutilizar e regenerar áreas abandonadas ou socialmente degradadas; 

evitar a expansão urbana no território, dando prioridade ao adensamento e 

desenvolvimento urbano no interior dos espaços construídos; assegurar a 

compatibilidade de usos do solo nas áreas urbana; e garantir uma adequada 

conservação, renovação e utilização/reutilização do patrimônio cultural urbano. Além 

disso, é preciso adotar critérios de desenho urbano e de construção sustentáveis, 

respeitando e considerando os recursos e fenômenos naturais no planejamento. 

 

REALIZADORES 

O Programa Cidades Sustentáveis é uma realização conjunta da Rede Nossa São 

Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos. 

A Rede Nossa São Paulo tem como missão mobilizar diversos segmentos da 

sociedade para, em parceria com instituições públicas e privadas, construir e se 

comprometer com uma agenda e um conjunto de metas, e articular ações visando a uma 

cidade de São Paulo justa e sustentável. Apartidária e inter-religiosa, é apoiada por 

cerca de 700 organizações e milhares de cidadãos interessados em participar do 

processo de construção de uma São Paulo com melhor qualidade de vida. Para isso, 

seleciona e organiza os principais indicadores de qualidade de vida para a região de 

cada subprefeitura e distrito. Mantém um banco de dados sobre iniciativas exemplares 

de sustentabilidade urbana. E realiza ações e campanhas visando à revalorização do 

espaço público, à melhoria da autoestima e ao sentimento de pertencimento à cidade. 
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A Rede Nossa São Paulo conta com a participação de Grupos de Trabalho temáticos. Os 

GTs são constituídos por representantes de entidades e cidadãos e cumprem uma agenda 

decidida coletivamente no Movimento. Os grupos têm autonomia para planejar as ações 

sob a perspectiva de cada área temática. 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização 

sem fins lucrativos com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 

seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade sustentável e justa. Conta hoje com aproximadamente 1.500 empresas 

associadas que, juntas, detêm um faturamento anual correspondente a cerca de 35% do 

PIB brasileiro e empregam em torno de 2 milhões de pessoas. 

Criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada, 

o Instituto Ethos é um polo de organização de conhecimento, troca de experiências e 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas práticas de 

gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e com o 

desenvolvimento sustentável. 

 

O objetivo da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis é a troca 

de informações e conhecimentos entre os integrantes para promover o aprendizado 

mútuo, o apoio e o fortalecimento de cada experiência local. 

A missão definida na carta de princípios é “comprometer a sociedade e 

sucessivos governos com comportamentos éticos e com o desenvolvimento justo e 

sustentável de suas cidades”. A rede não tem dirigentes, mas apenas encarregados 

escolhidos de comum acordo para realizar determinadas atividades e articular a tomada 

de decisões, sempre em consenso. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.cidadessustentaveis.org.br/arquivos/Publicacoes/GPS_Anexo.pdf  
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ANEXO 04 

 

Fonte: Disponível em https://www.cidadessustentaveis.org.br/arquivos/idsc-br/rvl-cidades/morungaba-SP.pdf. Acesso em 01/11/2021 
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