
 

Recomendações do Relatório Luz 2020 para implementação dos ODS no 
Brasil: Possível alinhamento com políticas públicas municipais

ODS.rec Recomendação do RL 2020 Pertinência Política Municipal Recomendada

1.1 Revogar a Emenda Constitucional 95 e 
recuperação orçamentária dos diversos 
serviços públicos, como condição para 
viabilizar projetos e programas que atendam 
aos fundamentos constitucionais do estado 
democrático de direito

Média-baixa Respeitar a lei de responsabilidade fiscal do ente 
federativo, neste caso, administrar o município de 
acordo com os parâmetros da lei. 

Elaborar projetos de captação de recursos 
suplementares para investimentos estratégicos via 
agências e bancos de desenvolvimento e da 
cooperação internacional.

1.2 Revisar a reforma trabalhista Média Implementar medidas de proteção do trabalho digno. 
Regulamentar a gig-economy (economia digital do 
contrato temporário de serviço). 

Desenvolver diretrizes para a digitalização e uso do 
trabalho remoto para a administração pública.

1.3 Revisar a reforma previdenciária Baixa Processo no âmbito federal.

1.4 Construir um sistema tributário progressivo, 
por meio da implementação de Reforma 
Tributária Justa e Solidária

Baixa Processo no âmbito federal.

1.5 Implementar uma Renda Ba� sica que reduza
as desigualdades, preserve e fortaleça o 
sistema de proteça�o social

Média Desenhar (design) e instituir um fundo municipal para 
a implementação de uma renda básica municipal.

1.6 Fortalecer o SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social)

Média-alta Ampliar rede de atendimento e aprimorar sistema de 
monitoramento na execução municipal.

Integrar AS com saúde e criar interface de dados 
(informação) compartilhada.

2.1 Atenção Básica para enfrentamento à 
desnutrição grave e incremento dos demais 
programas inerentes a este ODS

Alta Programa de merenda nas escolas. Acabar com a fome no 
município. Criar um conselho de segurança alimentar. 
Política de aquisição pública de produtos da agricultura 
familiar para a alimentação escolar (alimentação 
adequada e saudável para as crianças e geração de renda 
para pequenos agricultores) valorizando produtos nativos 
e cultura culinária local.

2.2 Reinstituir o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA)

Baixa Processo no âmbito federal.

2.3 Alinhar-se com o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica 
(PLANAPO); contribuir para a agricultura 
familiar

Média ou Alta Depende se o município tem ou não produção agrícola.
Incentivar política de aquisição pública de produção 
local agroecológica. Programa de valorização da cultura
culinária local.

2.4 Elevar o orçamento voltado para programas 
de apoio à agricultura familiar, como o 
PRONAF — Programa Nacional de 

Alta Programa de alimentação escolar. Compra de 
produção agroecológica local e regional adjacente para



 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – e o 
PAA — Programa de Aquisição de Alimentos 
–, o programa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, entre outros, e, para visando 
à garantia de preços não especulativos dos 
alimentos; 

merenda escolar do Ensino Fundamental. 

Fortalecer a agricultura familiar através de apoio 
logístico, técnico e de infraestrutura para a 
comercialização da produção.

Programa de valorização da cultura culinária local.

2.5 Reforçar a educação alimentar Alta Programa de alimentação escolar. Compra de produtos
locais agroecológicos para merenda escolar do Ensino 
Fundamental.

Valorização da cultura culinária local.

3.1 Revogar a Emenda Constitucional 95 e 
garantir o financiamento integral do SUS, 
cumprindo com os princípios da 
universalidade, integralidade e equidade no 
acesso;

Média Defender uma narrativa política que valorize a 
responsabilidade e dever constitucional do Estado em 
prover serviço público de saúde de qualidade. 

Defender o SUS em discurso, informando sobre sua 
qualidade e sobre suas necessidades. Investir 
apropriada e responsavelmente em melhoria na 
atenção básica de saúde.

Trabalhar a comunicação pública voltada à prevenção a
doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis 
(DCNT). 

Elaborar projetos especiais de captação de recursos 
suplementares para investimentos públicos 
estratégicos via agências e bancos de desenvolvimento 
público.

3.2 Retomar e ampliar as ações de 
enfrentamento ao racismo institucional na 
saúde

Alta Capacitação de pessoal. Cursos, oficinas e protocolos 
de enfrentamento à discriminação de qualquer tipo, 
sejá baseada em cor/etnia ou em gênero.

Plano de monitoramento com parâmetros e protocolo.

Campanhas específicas de combate ao racismo, com 
protocolo de monitoramento.

3.3 Garantir pré-natal de qualidade e reduzir a 
mortalidade infantil entre populações 
vulnerabilizadas, incluindo populações 
indígenas e quilombolas. 

Alta Investimento responsável na rede municipal de 
atenção básica à saúde.

Programa proativo de monitoramento da saúde das 
populações.

3.4 Efetivar as recomendações da OMS para 
controle da malária e incrementar o 
investimento no combate da Tuberculose, 
HIV /AIDS e Hepatite C;

Alta Executar responsavelmente o orçamento repassado 
para o enfrentamento das infecções.

Investir em campanha de prevenção às IST, inclusive 
com ampla divulgação sobre a distribuição de 
preservativos masculinos e femininos.

3.5 Aumentar as campanhas de vacinação e 
testagem e assegurar cobertura vacinal 
homogênea;

Média Depende do governo federal, mas pode ser requerido 
em regime especial.

Campanha de vacinação.



 
3.6 Estabelecer novos paradigmas e ações 

multilaterais de cooperação para enfrentar 
doenças tropicais negligenciadas; qualificar 
métodos de diagnóstico, adotar práticas de 
prevenção eficazes, desenvolver novos 
medicamentos e implementar o ‘NTD 
Roadmap’ da OMS;

Média-baixa Campanhas informativas e medidas de prevenção de 
doenças ambientais infecciosas.

Programa de distribuição de redes de proteção 
(mosquiteiros).

Investir em saneamento básico e coleta de lixo, com 
manejo apropriado de resíduos sólidos.

3.7 Assegurar a transparência, participação e 
controles social da sociedade civil na 
formulação de políticas de saúde;

Alta Estabelecer mecanismo de comunicação pública 
voltada à informação qualificada para a formulação e 
monitoramento da execução das políticas públicas de 
saúde

3.8 Promover a implementação da Política 
Nacional de Saúde Mental;

Baixa Responsabilidade dos estados.

3.9 Implementar os compromissos assumidos 
pelo Brasil para proteção social. Ampliar as 
ações de informação para a população em 
geral, inclusive para pessoas privadas de 
liberdade, em situação 

4.1 Revogar a Emenda Constitucional 95 e 
implementar o Plano Nacional de Educação, 
garantindo financiamento adequado para a 
universalização da educação básica com 
qualidade; 

Média Defender uma perspectiva política que valorize a 
responsabilidade e dever constitucional do Estado em 
prover serviço público de educação de qualidade. 

Defender o sistema público de educação,  identificando
suas necessidades. Investir adequadamente  em 
acesso, permanência e qualidade  da educação infantil 
e do  ensino fundamental, em suas modalidades e 
jornadas respectivas, responsabilidades do município, 
de acordo com os Art. 211 e 212 da Constituição 
Federal.

4.2 Aprovar, até dezembro de 2020, o novo 
Fundo Nacional de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), financiado de forma adequada e 
como política permanente, para garantir os 
parâmetros do Custo Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) — 
ampliando a complementação da União ao 
Fundo de 10% para 40%, com recursos novos;

Alta Aprovar leis municipais para adequação ao novo 
Fundeb e ao Sistema Nacional de Educação.

4.3 Garantir o direito à educação para todas e 
todos como um bem público, com qualidade 
socialmente referenciada, e reter o avanço 
da privatização na área, que ameaça esse 
direito; 

Alta Investimento adequado público  nas redes de educação
infantil e de ensino fundamental públicas, em suas 
jornadas e modalidades respectivas, de forma a 
garantir parâmetros adequados de qualidade de 
acordo com o Art. 211 da Constituição Federal.

Desenvolver política de formação inicial e continuada, 
de carreira e de valorização da profissão do magistério.

Cumprir com e seguir as diretrizes, metas e estratégias 
do Plano Municipal de Educação



 

Garantir acesso à infraestrutura digital para docentes e
discentes. 

4.4 Criar indicador e coleta de informações via 
pesquisa (em Censo e/ou Pnad Contínua) 
para acesso às informações sobre o 
desenvolvimento da educação em todos os 
níveis;

Média-alta Responsabilidade do MEC, porém o município pode 
desenvolver um sistema de monitoramento e coleta de
dados em sua rede de ensino fundamental.

Mas, conforme a LDB/96, Artigo 5º, § 1º, inciso I – 
“Compete aos Estados e Municípios em regime de 
colaboração, e com a assistência da União: recensear a 
população em idade escolar para o ensino 
fundamental, e os jovens e adultos que a ele não 
tiveram acesso".

4.5 Reconstituir a Política de Educação de Jovens 
e Adultos;

Alta Conforme a LDB/96 – Artigo 5º, § 1º, inciso I – 
“Compete aos Estados e Municípios em regime de 
colaboração, e com a assistência da União: recensear a 
população em idade escolar para o ensino 
fundamental, e os jovens e adultos que a ele não 
tiveram acesso".

É necessário, portanto, garantir turmas em número 
adequado, valorização profissional e oferta adequada 
de educação de jovens e adultos, cumprindo a 
responsabilidade de acesso, permanência e qualidade 
nessa modalidade.

4.6 Revogar todas as leis que proíbam ou inibam 
a abordagem de gênero e sexualidade nas 
escolas; 

Alta Revogar todas as leis que proíbam ou inibam a 
abordagem de gênero e sexualidade nas escolas. 

4.7 Assegurar e promover a discussão de gênero 
e diversidade sexual nos ambientes 
escolares, baseada nos direitos humanos, 
assegurando adequada educação sexual; 

Alta Assegurar e promover a discussão de gênero e 
diversidade sexual nos ambientes escolares, baseada 
nos direitos humanos, assegurando adequada 
educação sexual. 

4.8 Contemplar as questões de raça, 
regionalidade, pertencimento religioso e 
local de moradia (campo/cidade) nas ações 
pedagógicas, para superar as desigualdades 
de acesso, desenvolvimento escolar e de 
habilidades dos estudantes e preparar o 
adequado ingresso e progressão no mercado 
de trabalho, e assegurar e ampliar a política 
de cotas raciais e sociais, com recursos para 
bolsa auxílio permanência, para garantir os 
direitos da população negra

Alta Contemplar as questões de raça, regionalidade, 
pertencimento religioso e local de moradia 
(campo/cidade) nas ações pedagógicas, para superar 
as desigualdades de acesso, desenvolvimento escolar e
de habilidades dos estudantes e preparar o adequado 
ingresso e progressão no mercado de trabalho, e 
assegurar e ampliar a política de cotas raciais e sociais, 
com recursos para bolsa auxílio permanência, para 
garantir os direitos da população negra.

4.9 Reativar o Órgão Gestor da Política Nacional 
de Educação Ambiental e seu Comitê 
Assessor no âmbito do MMA e do MEC e 
inserir a Educação Ambiental no Ensino 
Formal, em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Educação 
Ambiental (Resolução CNE no 2, de 15 de 
junho de 2012)

Média-alta Apesar de ser uma política nacional, o município tem 
responsabilidade em implementar e integrar a 
educação ambiental na educação infantil e no ensino 
fundamental.

4.10 Garantir financiamento adequado para o Baixa Responsabilidade federal. No entanto, é possível 



 
ensino superior, em termos de pesquisa, 
ensino e extensão, restaurando as bolsas de 
pesquisa cortadas.

estabelecer parcerias de extensão entre órgãos da 
administração municipal e os projetos de pesquisa e 
extensão em desenvolvimento nas universidades e 
institutos a fim de acelerar a transição para soluções 
inovadoras e sustentáveis para diversos problemas do 
município.

5.1 Financiar adequadamente políticas públicas 
de prevenção e redução da violência de 
gênero, executando-os efetivamente, 
considerando públicos e territórios 
prioritários do II PNPM, com transparência e 
controle social

Alta O município tem autonomia e capacidade de 
estabelecer políticas de igualdade de gênero de 
diversas formas.

Capacitação de pessoal voltada a não discriminação.

Investir nos programas especiais de redução da 
violência contra a mulher e as meninas.

5.2 Aprovar e sancionar leis que visem ao fim da 
violência e das desigualdades de gênero, tais 
como os PLs 877/2019, 8042/2014, 
6895/2017, 6355/2016 e projetos de lei que 
tornem legal e acessível o aborto seguro em 
todas as situações e para todas as mulheres e
meninas, sem estigma e discriminação

Média-baixa 
(pela maneira 
como está 
escrita)

O município pode criar leis que promovam a prevenção
à violência e desigualdades de gênero.

5.3 Disponibilizar dados oficiais que permitam o 
monitoramento da situação das mulheres no 
Brasil, com fácil acesso e desagregação, por 
idade, raça e etnia, renda, localidade de 
moradia, orientação sexual, identidade de 
gênero, deficiência, entre outros

Média-baixa 
(pela maneira 
como está 
escrita)

O município pode investir em e desenvolver uma base 
de dados para monitoramento demográfico.

5.4 Investir em sistemas nacionais de prestação 
de cuidados para solucionar a questão da 
responsabilidade desproporcional pelo 
trabalho de cuidado realizado por mulheres e
meninas, proteger os direitos de todas 
cuidadoras e cuidadores e garantir salários 
dignos, por meio da criação de leis 
adequadas;

Média-baixa 
(pela 
 como está 
escrita)

O município pode desenvolver políticas de atenção 
básica à saúde que leve em consideração o trabalho 
desproporcional praticado pelas mulheres no cuidado 
ao outro.

5.5 Promover a valorização do cuidado em 
políticas e práticas empresariais;

Baixa Possibilidade de criação de legislação local.

5.6 Alterar a legislação brasileira de modo a 
proibir totalmente o casamento antes dos 18 
anos

Baixa Responsabilidade federal.

5.7 Sancionar lei que estabeleça obrigatoriedade 
da educação em sexualidade na Educação 
Básica, seja ela pública ou privada;

Alta Educação em sexualidade adequada à idade.

5.8 Aperfeiçoar mecanismos de compliance para 
partidos políticos que não cumprirem 
corretamente com as cotas de mulheres em 
candidaturas oficiais

Baixa Legislação nacional, porém, o partido pode 
voluntariamente cumprir as metas de quotas de 
candidaturas para o pleito municipal.

6.1 Incorporar o direito ao saneamento básico no
artigo 6º da Constituição Federal; 

Alta



 
6.2 Elaborar e implementar uma estratégia 

nacional, com apoio da União e dos estados, 
para que todos os municípios tenham seus 
respectivos planos locais de saneamento 
básico até 2021, com metas definidas de 
forma participativa e transparente, visando 
alcançar a universalização do acesso urgente 
a serviços de qualidade. Esse planejamento 
deve estar integrado com outros 
instrumentos, entre, o uso e ocupação do 
solo e as unidades territoriais das bacias 
hidrográficas;

Alta Estabelecer processos e mecanismos participativos no 
primeiro ano de mandato para a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento, caso o município ainda não 
tenha este plano.

6.3 Priorizar o conceito de “acesso” aos serviços 
de saneamento básico (que considera as 
pessoas/residências), em detrimento de 
“atendimento” (que considera regiões/locais,
de forma mais geral) nos dados oficiais, uma 
vez que o primeiro permite aferir de forma 
mais assertiva o avanço da meta do ODS 6 e a
melhoria progressiva dos direitos humanos à 
água e ao saneamento. As métricas de acesso
devem conter indicadores, com atenção 
especial às pessoas sem-teto e às mulheres

Alta Incluir o conceito “acesso” aos serviços de saneamento 
básico municipal como um dos parâmetros de avaliação e 
monitoramento dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico.

6.4 Elaborar e implementar uma estratégia 
nacional, com apoio da União e estados, para
que todos os municípios tenham planos de 
adaptação aos impactos das mudanças 
climáticas, com planos de contingência em 
especial considerando o impacto sobre o 
regime de chuvas;

Baixa No entanto, o município pode desenvolver política 
local de mitigação através da adoção de planejamento 
e legislação voltada à reparação ambiental da região.

6.5 Aumentar os investimentos junto aos Órgãos 
Gestores de Recursos Hídricos da União e dos
Estados, especialmente em instrumentos 
tecnológicos para o monitoramento, 
modelagens hidrológicas e fiscalização; criar 
Salas de Situação para aperfeiçoar os 
mecanismos e sistemas de suporte à tomada 
de decisão;

Média Apoio logístico do município à política de recursos 
hídricos dos estados.

6.6 Incorporar a universalização do saneamento 
básico e a gestão sustentável das águas como
estratégia central na NDC (Contribuição 
Nacionalmente Determinada) brasileira, no 
âmbito das negociações internacionais sobre 
mudanças climáticas;

Alta Investimento responsável e inovador para solucionar o 
problema de saneamento básico no município.

6.7 Estruturar uma estratégia adequada de 
segurança hídrica nacional, regional e local 
que não visa apenas garantir a oferta de de 
água a qualquer custo e considere a proteção
dos mananciais, as soluções baseadas na 
natureza, o reuso, o uso mais eficiente, o 
combate ao consumo perdulário e a redução 
de perdas.

Alta



 
7.1 Ampliar a governança da eficiência 

energética do país, com maior coordenação 
entre os instrumentos existentes, 
monitoramento e avaliação sistemática dos 
mecanismos, coleta e disponibilização de 
dados qualificados e construção de 
indicadores;

Média O município pode investir em energia renovável 
localizada como estratégia específica de substituição 
da matriz energética de sua administração.

7.2 Garantir recursos para realizar ações 
estruturantes na área, como verificado no 
PROCEL, como programas de transformação 
de mercado, coleta sistemática de dados com
qualidade, realização sistemática de 
monitoramento e avaliação das políticas de 
eficiência energética, fortalecimento de 
redes de colaboração e modernização de 
laboratórios de testes;

Baixa Responsabilidade federal e dos estados.

7.3 Canalizar recursos dentro de uma agenda de 
recuperação socioeconômica, haja vista os 
múltiplos benefícios da eficiência energética 
para diferentes públicos; 

Média Investimento em matriz alternativa de energia no 
município.

7.4 Ampliar o uso de fontes renováveis de forma 
que se reduza as desigualdades no acesso, 
direcionando subsídios existentes para que 
sejam menos regressivos.

Média Investimento em matriz alternativa de energia no 
município.

7.5 Eliminar incentivos para a propagação da 
exploração e do uso de combustíveis fósseis 
(óleo, gás & carvão) e de incineração de 
resíduos, bem como reverter recursos de 
investimentos nesses setores para ampliar a 
geração e uso de fontes renováveis.

Baixa

8.1 Revogar a Emenda Constitucional 95, garantir
a educação e saúde, e prover condições de 
mercado de trabalho com provimento de 
estágios de qualidade; 

Média-baixa Respeitar lei de responsabilidade fiscal do ente 
federativo. 

Elaborar projetos de captação de recursos 
suplementares para investimentos estratégicos, via 
agências e bancos de desenvolvimento, em projetos de
geração de trabalho digno e renda.

8.2 Ampliar e intensificar a inspeção e 
fiscalização do trabalho, e garantir o direito 
de acesso à informação, de forma a eliminar 
todas e quaisquer formas de trabalho infantil 
e análogo à escravidão;

Média-baixa Responsabilidade federal, porém os municípios podem 
desenvolver políticas específicas para erradica o 
trabalho infantil e análogo à escravidão em sua região.

8.3 Garantir a notificação compulsória dos 
agravos, doenças e acidentes com 
trabalhadores, por meio do Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação 
Compulsória do Sistema Único de Saúde 
(SINAN/MS) e assegurar o atendimento 
prioritário em reabilitação;

Baixa Repasse de informação entre entes federativos.

8.4 Incentivar o microcrédito ao pequeno e 
médio agricultor familiar rural e pequeno e 

Média Implementar instituições de financiamento solidário nos 
municípios, nos formatos que forem mais adequados à 



 
microempresário. institucionalidade local, como os Bancos Comunitários e 

similares.

8.5 Revogar a lei 13.467 de 2017 (reforma 
trabalhista) e restabelecer a gratuidade de 
acesso à justiça trabalhista, a obrigatoriedade
de homologação das rescisões de contrato 
pelos sindicatos da categoria, a garantia de 
trabalho com carteira assinada, com jornada 
de 8 horas, o salário mínimo nacional e os 
direitos trabalhistas previstos na CLT;

Baixa

8.6 Revogar a Emenda Constitucional 103 
(reforma previdenciária), para garantir um 
tempo de contribuição justo e adequado ao 
tipo de serviço, com nível decente de pensão,
não inferior ao salário mínimo nacional;

Baixa Legislação nacional.

8.7 Equiparar os direitos dos trabalhadores 
autônomos e informais com os demais 
trabalhadores, principalmente garantindo o 
acesso à Seguridade Social e FGTS;

Baixa Legislação nacional.

8.8 Equiparar a lei 150/2015 com a Convenção 
189 da OIT que garante trabalho decente 
para as trabalhadoras domésticas;

Baixa Legislação nacional.

8.9 Revogar o projeto de contrato “verde e 
amarelo”, que contradiz os objetivos de 
trabalho decente;

Baixa Legislação nacional.

8.10 Desenvolver um plano nacional de criação de 
empregos, com investimento público, para 
superar os efeitos da crise econômica e o 
risco de recessão criado pela Covid-19; 

Baixa O município pode desenvolver um plano análogo para 
seu local, com realocação de recursos prioritários para 
a resposta aos efeitos da Covid-19 na economia local.

8.11 Fiscalizar e garantir o direito a salário igual 
para função equivalente a fim de atingir a 
igualdade salarial entre homens e mulheres;

Alta O município deve ter um plano de cargos e salários que
seja baseado no princípio de equidade e isonomia.

8.12 Ratificar a Convenção 190 da OIT contra 
violência e assédio no local de trabalho. 

Baixa Legislação nacional, porém o município pode 
voluntariamente ratifica e implementar a Convenção 
localmente.

9.1 Garantir a isonomia de condições de 
competitividade no país, com o Estado 
exercendo seu papel por meio de ajustes 
para corrigir as distorções de mercado e 
garantir o desenvolvimento social e a 
preservação do meio ambiente; 

Média O município deve adotar política local análoga.

Eliminar incentivos tributários ineficientes ou a setores 
econômicos que causam externalidades negativas ao 
meio ambiente ou às pessoas, corrigindo distorções e 
falhas de mercado ao não se computar os custos 
socioambientais das atividades.

Incentivar o investimento em setores da economia 
verde e circular no município, incluindo a mudança de 
procedimentos públicos e privados .

9.2 Redefinir a política de investimento dos 
bancos de desenvolvimento alinhada aos 

Média Política nacional, mas os municípios devem se 



 
ODS, que apoie a inovação, as pequenas 
empresas e consolide uma estrutura 
produtiva e de consumo voltada a um novo 
modelo econômico, pautado na justiça social,
na integridade ambiental e na baixa emissão 
de gases de efeito estufa; 

beneficiar da oportunidade de financiamento para o 
desenvolvimento sustentável através de projetos 
específicos para linhas de créditos para entes públicos.

9.3 Aumentar os investimentos em 
infraestrutura verde de transportes e 
comunicação, visando à integração regional e
à superação dos gargalos de competitividade 
da economia nacional relacionadas a estas 
áreas;

Alta Redesenhar a matriz de transporte e mobilidade do 
município.

Investimento em infraestrutura para a implementação do 
desenho de cidades inteligentes, voltadas a reduzir as 
assimetrias estruturais de gênero e raça/etnia, e garantir o
acesso à Internet em alta velocidade, compatível com o 
advento da tecnologia 5G que possibilita a expansão da 
Internet das Coisas.

Iniciar planejamento de design de instrumentos a serem 
usados para a administração municipal a partir da Internet 
das Coisas e da mineração de grandes dados.

9.4 Garantir um ambiente de negócios pautado 
pela estabilidade jurídica e institucional e 
também por princípios e valores da 
sustentabilidade social e ambiental 
apresentados na Agenda 2030; 

Média Incentivo municipal para negócios em compliance e 
alinhamento com a Agenda 2030.

9.5 Fomentar a pesquisa em economia circular e 
valorizar os materiais dentro das cadeias de 
valor, por meio de incentivos tributários, 
padrões mínimos de eficiência e valoração de
ciclo de vida;

Média Incentivo municipal para negócios em compliance e 
alinhamento com a economia circular.

9.6 Facilitar o acesso a crédito e à formalização 
de micro e pequenas empresas, incluindo 
aquelas voltadas às novas tecnologias;

Média Fomentar parcerias locais para acesso a crédito.

Desenho e implementação de um fundo municipal 
misto para oferecer crédito subvencionado a projetos 
de empreendimento local, com elementos de 
reparação preferencial para populações mais 
vulneráveis e historicamente excluídas (negra, 
indígena, mulheres, LGBT).

9.7 Desenvolver e implantar uma política de 
inovação de longo prazo, orientada por 
missões e pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS);

Alta Desenhar uma política de inovação e sustentabilidade 
local para o município acelerar sua transição para uma 
administração e economia verde e circular, baseada nos 
princípios e cláusulas da Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável.

9.8 Promover mecanismos de incentivo à 
redução de emissões de gases de efeito 
estufa na indústria e demais setores da 
economia nacional, que garantam o 
investimento em tecnologias não poluentes 

Alta Redesenhar a matriz de transporte e mobilidade do 
município.

Investir em infraestrutura cicloviária.

Desincentivar o uso do automóvel através de maior 
regulação de trânsito e estacionamento em certas  
áreas públicas.

Monitorar e regular a emissão de gases de efeito 



 
estufa no município, com definição de protocolo de 
controle de situações drásticas e regulação fiscal sobre 
quantidade de emissão por unidade industrial ou 
agrícola. 

9.9 Produzir dados úteis e atualizados sobre a 
indústria e industrialização do Brasil, bem 
como sobre seus possíveis impactos, a fim de 
fomentar a inovação na área;

Alta Produzir dados sobre a situação local, com 
levantamento de informação atualizada 
periodicamente.

9.10 Imprimir maior empenho do poder público 
no controle, transparência e sistematização 
dos dados para verificação do cumprimento 
das metas (antes, durante e depois da 
pandemia);

Alta Criar uma Comissão Municipal dos ODS, com participação 
de representantes da sociedade civil, governo e setor 
produtivo privado, para monitorar e acelerar a 
implementação da Agenda 2030 no município.

9.11 Envolver todos os órgãos governamentais e 
poderes de Estado, como o Ministério 
Público e o Congresso Nacional, no 
desenvolvimento de políticas para assegurar 
transparência e monitoramento dos dados.

Alta Transparência de dados e prestação de contas públicas 
divulgadas periodicamente.

10.1 Reorientar as medidas públicas e ampliar 
ações redistributivas, com foco na 
distribuição/transferência de renda, via 
programas de transferência de rendas; 

Baixa Criar e implementar um Fundo Municipal para uma Renda 
Básica Municipal.

10.2 Estabelecer a Renda Básica Cidadã; Baixa O município pode implementar uma Renda Básica 
Cidadã Municipal.

10.3 Reinstituir a política de promoção da 
igualdade racial e superação do racismo;

Alta Implementação da política no âmbito municipal.

10.4 Construção de um sistema tributário 
progressivo, por meio da implantação de 
Reforma Tributária Justa e Solidária; 

Baixa Legislação nacional.

10.5 Regulamentar e implementar o Imposto 
sobre Grandes Fortunas;

Baixa Legislação nacional.

10.6 Ampliar o foco das políticas de trabalho e 
renda no enfrentamento ao racismo 
estrutural; 

Alta Implementação da política no âmbito municipal.

10.7 Ampliar recursos para ações no campo dos 
direitos humanos; 

Alta Implementação da política no âmbito municipal.

10.8 Revogar a Emenda Constitucional 95 para, 
como já pautado em diversos ODS, 
possibilitar que o Estado brasileiro cumpra 
seu papel indutor do combate às 
desigualdades;

Média-baixa Respeitar lei de responsabilidade fiscal do ente 
federativo. 

Elaborar projetos de captação de recursos 
suplementares para investimentos estratégicos via 
agências e bancos de desenvolvimento.

10.9 Divulgar violações e descumprimento de 
direitos humanos e, quando pertinente, 
demandar (nos foros nacionais e 
internacionais) a aplicação de obrigações e 
sanções;

Baixa Implementação da política no âmbito municipal.

10.10 Fortalecer as ações integrais no marco da Lei Alta Criar e implementar política municipal de acolhida de 



 
da Migração e ampliar ações de 
regionalização para acolhida dos imigrantes.

imigrantes.

11.1 Revogar, urgentemente, o “revogaço” 
(decreto 9.916/2019) de abril de 2019, que 
eliminou espaços de participação civil direta 
no governo federal, restituindo-os;

Baixa Desenvolver política municipal de participação social.

11.2 Considerar as particularidades locais no 
planejamento e no ordenamento territorial, e
assegurar a participação cidadã na 
formulação dos planos de ordenamento das 
cidades;

Alta

11.3 Retomar os investimentos em saneamento 
básico, mobilidade, urbanização de favelas e 
produção de habitação de interesse social, 
especialmente após o quadro recente de 
pandemia que evidenciou o impacto da 
ausência desses investimentos nas cidades; 

Alta Consolidar os dados locais sobre os déficits loca em cada 
um destes elementos (saneamento básico, mobilidade, 
urbanização de favelas e produção de habitação de 
interesse social) e formular participativamente, programas
e projetos voltados à superação destes déficits

11.4 Garantir recursos para a salvaguarda de 
nosso patrimônio histórico e cultural, bem 
como de sua gestão.

Alta Fortalecer conselhos de cultura ou patrimônio, ou 
incentivar a criação dos mesmos, conforme adequado,para
garantir que patrimônio histórico e cultural seja 
preservado (e explorado turisticamente).

12.1 Manter atualizado o Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (SINIR) com relatórios e banco de 
dados representativo, por tipos de materiais 
e regiões, e uma base de dados nacional na 
qual as empresas disponibilizem seus 
relatórios de sustentabilidade; 

Alta Implementar política integrada de gestão de resíduos 
sólidos.

12.2 Estabelecer mecanismos efetivos para 
ampliar as coletas seletivas que contribuem 
para preservação ambiental, (ODS 6, 7, 15) 
geram trabalho e renda para catadores/ras e 
em toda a cadeia produtiva. ODS 1, 8 e 10 
colaboram com a minimização das mudanças 
climáticas (ODS 13). Não permitir nenhuma 
forma de destruição ou incineração de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis que 
impactam negativamente em todos os ODS 
citados, principalmente no ODS 3; 

Alta Implementar política integrada de gestão de resíduos 
sólidos.

12.3 Desenvolver políticas de apoio a programas 
de coleta seletiva, com metas para garantir a 
reciclagem dos 30% dos RSU recicláveis com 
inclusão dos/as catadores, garantir o 
cumprimento dos Acordos Setoriais pelas 
empresas, em parceria com o setor público e 
a sociedade, e dos Planos de Gestão de 
Resíduos Sólidos nos Municípios e a 
disposição adequada de rejeitos em aterros 
sanitários, além de incentivar a amplos 
programas de compostagem.

Alta Implementar política integrada de gestão de resíduos 
sólidos.

12.4 Revisar o Acordo Setorial de Embalagens Alta Implementar a política localmente.



 
firmado em 2015 para instituir a 
responsabilização efetiva de fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes 
pelo custeio da coleta seletiva, remuneração 
do serviço de triagem e educação ambiental;

12.5 Revisar e aplicar as normas sobre licitações 
sustentáveis e o Programa Agenda Ambiental
na Administração Pública (A3P) 
estabelecendo mecanismos transparentes e 
eficientes de avaliação e monitoramento 
(accountability) dos processos de compras 
públicas sustentáveis — CPS, envolvendo 
todas as partes interessadas; 

Alta Implementar a política localmente.

12.6 Restabelecer o CONSEA/CAISAN, parte do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan), com gestão participativa 
da sociedade civil e elaborar novo Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PLANSAN). Estabelecer ações, 
processos e estruturas para efetivar a 
Estratégia Intersetorial para a Redução de 
Perdas e Desperdício de Alimentos, 
conscientizar e mobilizar a população e toda 
a cadeia produtiva para eliminar o 
desperdício alimentar. 

Média Implementar a política localmente.

O município pode criar sua própria política de 
segurança alimentar, espelhando-se na estrutura bem 
sucedida que existiu no âmbito federal adaptado para 
o nível local.

Criar Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

12.7 Desenvolver políticas de uso de tecnologia no
transporte de alimentos, traçando rotas 
seguras e adotando sensores para detecção e
eliminação de perdas durante o trajeto;

Alta Privilegiar compras locais e da mesma região. 

Regular vias de transporte e monitorar as passagens pelo 
município.

12.8 Restituir a PNEA — Política Nacional de 
Educação Ambiental – e efetivar o PRONEA 
— Programa Nacional de Educação 
Ambiental e fomentar ampla educação 
ambiental para produção, consumo e 
descarte sustentável, em parceria com 
cooperativas e associações de catadores/as, 
lideranças locais, escolas e sociedade em 
geral. Atualizar e implementar o Plano de 
Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 
(PPCS)

Média-alta Apesar de ser uma política nacional, o município tem 
responsabilidade em implementar e integrar a 
educação ambiental no ensino infantil e fundamental.

O município pode desenvolver uma política local 
baseada nos aspectos positivos do PNEA.

13.1 Reestruturar a área de Mudança do Clima no 
Ministério do Meio Ambiente e reativar as 
estruturas de governança sobre mudança 
climática; 

Baixa Implementar a política localmente.

Criar mecanismos e protocolo de monitoramento de 
mudanças climáticas no nível local.

13.2 Estimular e fornecer apoio técnico para as 
articulações de cooperação de caráter 
subnacionais, para garantir o avanço de 
medidas práticas de combate às mudanças 
climáticas em todo o território nacional;

Média-alta Implementar política de mitigação das mudanças 
climáticas no território a fim de preparar o município 
para iminentes necessidades.

13.3 Cumprir os compromissos assumidos na NDC 
e garantir orçamento para a implementação 

Média-alta Implementar a política localmente.



 
de políticas estratégicas, como o Planaveg, o 
Renovabio e o Plano Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono (Plano ABC); 

Criar incentivos para implementação dos planos no 
nível local, particularmente o Plano ABC.

13.4 Disponibilizar recursos orçamentários 
adequados para implantar a Plano Nacional 
de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA) 
e criar estratégia nacional de cooperação 
interfederativa para que planos locais de 
adaptação sejam implementados com 
urgência;

Média-alta Implementar a política localmente, criando 
mecanismos municipais de desenho e planejamento de
medidas de adaptação às mudanças climáticas no nível 
da região em que o município está inserido.

13.5 Realizar análise de custos e de oportunidades
para adaptação, considerando o impacto da 
mudança do clima sobre a economia;

Alta Análise de vulnerabilidade municipal às mudanças 
climáticas.

13.6 Implantar a legislação ambiental no país, 
regulamentando, de forma participativa e 
transparente, os Programas de Regularização 
Ambiental (PRA) e as Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA), previstos no Código 
Florestal; 

Alta Alinhar a política ambiental do município aos planos 
nacionais PRA e CRA.

13.7 Fortalecer técnica e politicamente o Ibama e 
produzir relatórios anuais de desmatamento, 
englobando todos os biomas brasileiros;

Baixa Colaborar com órgão federal no compartilhamento de 
informação e apoio logístico.

13.8 Valorizar a ciência brasileira, assim como a 
utilização de evidências e dados, e tomá-la 
como principal referência para a tomada de 
decisões em termos de políticas públicas;

Alta Bom senso e valorização da evidência científica.

13.9 Reativar o Fundo Amazônia e apoiar as 
articulações subnacionais em curso, inclusive 
as ações de paradiplomacia e de mobilização 
de recursos internacionais para combate às 
mudanças climáticas; 

Baixa Criar um fundo de proteção ambiental no município.

13.10 Fortalecer o papel do Legislativo e do 
Judiciário no acompanhamento do Executivo 
nacional, exigindo o cumprimento da 
legislação, em especial a PNMC e as metas da
NDC brasileira; 

Baixa Política nacional

13.11 Garantir recursos humanos, técnicos e 
financeiros para o adequado funcionamento 
do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima 
(FBMC); 

Baixa Política nacional

13.12 Rever a posição do Brasil nas negociações, 
em especial no âmbito da UNFCCC e das 
COPs, voltando a fortalecer a cooperação 
internacional e resgatar a posição de 
liderança construído ao longo de décadas 
pela diplomacia brasileira; 

Baixa Pressão política interna e alimentar narrativa da 
importância de aderir os protocolos e acordos 
internacionais para a mitigação das mudanças climáticas.

13.13 Implementar a política de educação 
ambiental orientada pelo Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

Alta Implementar a política localmente no âmbito da 
educação infantil e do ensino fundamental.



 
conforme recomendação do ODS 12.

14.1 Implementar o Plano Nacional de Combate 
ao Lixo no Mar (PNCLM) e atualizar as 
resoluções e instrumentos de avaliação de 
micro e nano plásticos nos corpos d’água e o 
respectivo sedimento; 

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.

14.2 Fortalecer a pesquisa interdisciplinar e a 
integração entre os centros de pesquisa e 
organizações da sociedade civil para a 
padronização de protocolos, melhoramento 
de banco de dados e divulgação das 
pesquisas sobre os oceanos;

Média Interagir com órgãos estaduais e federais, assim como 
com as universidades e centros de pesquisa.

14.3 Considerar os dados relacionados à produção
biológica das áreas de proteção marinha por 
parte da atividades pesqueiras, 
principalmente nas Unidades de Conservação
de Uso Sustentável, para uma avaliação 
adequada das medidas adotadas, dos planos 
de manejo, dos planos de recuperação das 
espécies ameaçadas e da efetividade da UC, 
incorporando a participação dos/das 
pescadores/as artesanais;

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.

14.4 Minimizar e enfrentar os impactos da 
acidificação dos oceanos, inclusive por meio 
do reforço da cooperação científica em todos
os níveis;

Baixa Política nacional.

14.5 Fomentar mecanismo de registro da 
estatística de pesca e retomar o Registro 
Geral de Pesca para avaliação e 
monitoramento pesqueiro, combate à 
captura e venda ilegal, validação da origem, 
legalidade do produto e proteção social dos 
pescadores/as;

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.

Interagir com o estado para monitoramento de ações.

14.6 Fortalecer as políticas socioeconômicas e 
ambientais para o setor da pesca artesanal, 
políticas de incentivo às Assistência Técnica e
Extensão Rural e Social — ATERs, 
reestruturação da estatística pesqueira 
nacional com participação das comunidades 
pesqueiras, a implementação de planos de 
manejo e de recuperação de espécies 
ameaçadas, e o controle dos processos que 
compõem as cadeias produtivas do pescado; 

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. 

Interagir com o estado para monitoramento de ações.

14.7 Ampliar esforços para proteção de 
ecossistemas costeiros, visando a 
conectividade entre ecossistemas, como por 
exemplo, manguezadis, bancos de gramas 
marinhas e corais;

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.

14.8 Ampliar processos transparentes e 
participativos de criação, implementação e 
gestão de Áreas Protegidas que garantam a 
efetividade da UC e rever a lei de Criação do 

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.



 
Mosaico, visando a reclassificação e 
ampliação para categorias de Proteção 
Integral, quando pertinente; 

14.9 Aumentar e incentivar a cobrança da 
comunidade internacional sobre os 
compromissos assumidos pelo Brasil, bem 
como assegurar transparência e participação 
do Brasil aos compromissos assumidos junto 
às Nações Unidas (principalmente o PEM);

Média Pressão política e construção de narrativa alinhada 
com os acordos nos quais o país é signatário, usando o 
conteúdo de tais acordos como guia para o desenho e 
implementação de políticas públicas efetivas, inclusivas
e sustentáveis.

14.10 Retomar as discussões referente à aprovação
de uma Lei para o Mar (PL 6969/2013)21 e da
lei para a garantia dos territórios pesqueiros 
(PL 13/2020)22;

Baixa Pressão política e construção de narrativa responsável 
localmente.

14.11 Garantir a efetividade/aplicabilidade dos 
instrumentos de combate à sobrepesca;

Alta Relevante para os municípios com costa marinha. Mas 
o mesmo serve para administração das bacias 
hidrográficas.

14.12 Criar um fundo para compensação por 
desastres no mar.

Baixa Política nacional.

O município pode criar um Fundo de Resiliência e 
reserva para desastres climáticos.

15.1 Estabelecer monitoramento transparente e 
público de produtos agropecuários, 
minerários e industriais, assim como dos 
serviços, para impedir a degradação das 
cadeias de valor e dos ecossistemas, e 
aprimorar a legislação para responsabilizar 
governos federal, estaduais e municipais e 
empresas infratoras; 

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

15.2 Efetivar os direitos dos povos e comunidades 
tradicionais aos seus territórios, incluindo as 
adequadas categorias populacionais e tipos 
de produção destes grupos nos 
levantamentos e estatísticas nacionais, 
assegurando apoio à produção sustentável e 
incluindo o valor de custo de seus serviços 
ambientais nos preços dos seus produtos; 

Alta Implementar política de valorização dos povos 
tradicionais e originários que habitam o município.

15.3 Suspender processos de redução de áreas 
protegidas e regulamentar estudos técnicos e
consultas públicas. 

Média Implementar a política localmente.

15.4 Ratificar, pelo Congresso Nacional, o 
Protocolo de Nagoya, associado à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica (CDB) e 
fortalecer a participação dos povos e 
comunidades tradicionais nas políticas 
públicas, além de disponibilizar informações 
públicas sobre compromissos e acordos 
sobre o patrimônio genético brasileiro e os 
conhecimentos tradicionais;

Baixa Implementar as diretrizes do protocolo localmente.

15.5 Implementar a Lei 13.493/2017, com ampla 
participação da sociedade civil e instituições 

Baixa Implementar a política localmente.



 
públicas, que estabelece o Produto Interno 
Verde (PIV), considerando iniciativas 
nacionais e internacionais semelhantes; 

Alinhar uma política municipal ao princípio por trás do 
Produto Interno Verde.

15.6 Desenvolver indicadores nacionais 
específicos para a perda de habitats (ou 
conversão de ecossistemas) de áreas úmidas 
e ecossistemas aquáticos interiores, e 
também para desertificação (considerando a 
degradação da vegetação e dos solos e 
comprometimento dos fluxos hídricos), com 
especial atenção à Caatinga, ao Pampa e ao 
Cerrado; 

Baixa Implementar a política localmente, em parceria com 
órgãos estaduais e federais, assim como com 
instituições de ensino.

15.7 Preservar os processos de avaliação do 
estado de conservação de espécies 
ameaçadas e de participação na elaboração 
dos planos de ação para redução dos 
impactos e fortalecimento da implementação
destes. Incluir monitoramento de espécies 
exóticas invasoras em plataformas 
governamentais que tratam do tema; 

Média Interagir com órgãos estaduais e federais, assim como 
com as universidades e centros de pesquisa para 
implementação da política localmente.

15.8 Aprovar projeto de lei do “IR ecológico”24 
que prevê isenção de imposto de renda para 
iniciativas de conservação da natureza. 
Aprovar projeto de lei sobre pagamento de 
serviços ambientais, incluindo as unidades de
conservação. Destravar e ampliar projetos de
parcerias e apoio econômico a projetos, 
nacionais e internacionais, inclusive com 
contabilidade mais completa de recursos 
alocados na conservação;

Baixa Política nacional.

15.9 Desenvolver linhas de financiamento para 
ações de gestão ou manejo florestal 
sustentável; 

Média Aproveitar as linhas de financiamento para 
implementação da política no território.

Criar um Fundo Especial de Proteção e Reparação 
Ambiental.

15.10 Melhorar os dados de monitoramento, 
sustentabilidade e conservação da caça e 
tráfico de animais silvestres no Brasil, 
estabelecendo processo simplificado de 
registro para caça de subsistência; 

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

15.11 Monitorar as metas deste ODS de forma 
integrada com as avaliações das Metas Aichi, 
do próximo plano estratégico global da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, pós
2020, e aos objetivos de adaptação e 
mitigação da Convenção sobre Mudança 
Climática.

Baixa (baseado
em como está 
escrita)

Porém o município pode adotar política local análoga.

16.1 Ampliar pesquisas para visibilizar a violência 
contra a população LGBTI+; 

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

16.2 Aprovar o PL 4.471/2012 e acabar com os 
“autos de resistência” e ampliar os 

Baixa Política nacional.



 
mecanismos de investigação de mortes 
decorrentes de intervenção policial;

16.3 Revogar o Decreto 9.759/2019 e restaurar o 
funcionamento dos conselhos de 
participação social e comissões;

Baixa Política nacional.

16.4 Documentar, monitorar e avaliar as políticas 
setoriais de segurança pública, padronizando 
nomenclaturas para registro a fim de 
possibilitar estudos nacionais e o 
desenvolvimento de políticas públicas, 
qualificar os registros e avaliação 
sociorregional das ocorrências criminais; 

Média Pode ser integrada em interação com a Guarda 
Municipal.

Está na alçada estadual ou federal, mas o município 
pode colaborar com o compartilhamento de dados e 
informações relevantes.

16.5 Aumentar a capacidade de sistematização 
das informações desagregadas sobre 
violências contra crianças, jovens e adultos e 
concluir a série histórica de 2016 em diante, 
principalmente nos níveis municipal, estadual
e nos órgãos de Justiça;

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal sobre violências contra crianças, jovens e 
adultos .

16.6 Ampliar estrutura e capacidade de resposta 
dos canais de denúncias de abuso, 
exploração, tráfico e todas as formas de 
violência e tortura contra crianças e 
adolescentes; 

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

16.7 Investir em abordagens que foquem em 
prevenção primária, secundária e terciária 
para reduzir a violência criminal, o 
encarceramento – especialmente das 
populações jovens – e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares;

Alta Intervenção municipal na prevenção à violência através
de projetos e programas de inserção cívica, esportiva e 
cultural da juventude.

16.8 Promover a reforma das legislações 
anticorrupção do país, incluindo prevenção, 
controle e participação social, educação, 
investidura de agentes públicos, 
transparência e acesso à informação, 
desburocratização, responsabilidade e 
democracia partidária, desenvolvimento 
institucional, integridade empresarial, 
detecção, investigação, sanção, articulação 
interinstitucional, cooperação internacional e
recuperação de ativos;

Baixa (baseado
em como está 
escrita)

Combater a corrupção na administração pública 
municipal.

16.9 Descriminalizar posse e consumo de 
pequenas quantidades de drogas, junto a 
sentenças proporcionais e alternativas;

Baixa Política nacional e estadual.

16.10 Promover o Estado Democrático de Direito, 
em nível nacional e internacional, e garantir a
igualdade de acesso à justiça para todos;

Baixa Implementar os princípios e as políticas no município 
de acordo com as convenções nacionais e 
internacionais.

16.11 Reprovar todas as proposições legislativas 
que descaracterizem o Estatuto do 
Desarmamento – Lei 10.826/2003; 

Baixa Há possibilidade de legislação municipal referente a 
armamentos (?)

16.12 Ratificar o Acordo Regional sobre Acesso à Baixa Implementar os princípios e as políticas no município 



 
informação, Participação Pública e Acesso à 
Justiça em Assuntos Ambientais, conhecido 
como “Acordo de Escazú”;

de acordo com as convenções nacionais e 
internacionais.

16.13 Fortalecer os órgãos responsáveis pelo 
controle social e políticas de transparência, 
com recursos humanos e financeiros 
adequados; 

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

Política de transparência de informação e prestação de 
contas periódicas.

16.14 Estruturar processos de busca ativa a 
crianças e adolescentes sem registro civil.

Alta Implementação de política de monitoramento 
municipal.

17.1 Aprovar uma reforma tributária progressiva e
abrangente voltada à redução das 
desigualdades e injustiças fiscais, com 
tributos seletivos, impostos sobre grandes 
fortunas, sobre operações financeiras, sobre 
lucros e dividendos e atualizando as alíquotas
de imposto de renda para reduzir o peso 
tributário sobre o consumo e o trabalho. 
Revogar a Emenda Constitucional 95, o “teto 
de gastos”, e perceber que desenvolvimento 
humano é investimento; 

Baixa Política nacional.

17.2 Aumentar substancialmente o investimento 
em ciência, tecnologia e inovação voltadas ao
desenvolvimento sustentável, com o 
aumento de linhas de crédito para setores de
inovação tecnológica, seja contemporânea 
ou tradicional, com aumento em bolsas de 
pesquisas sobre soluções que contemplem os
três pilares da sustentabilidade (econômica, 
social, ambiental);

Alta Implementação de política no município.

17.3 Aumentar o investimento em escolas e 
institutos de capacitação científica e 
tecnológica, incluindo para associações e 
cooperativas de populações originárias e 
tradicionais para disseminarem seus saberes 
para além de suas fronteiras culturais e 
econômicas. Estabelecer novas parcerias de 
cooperação Sul-Sul, principalmente voltadas 
para países menos desenvolvidos; 

Média Política nacional, mas que pode ter incentivo de 
implementação nos municípios para a criação de 
vínculos e parcerias internacionais.

17.4 Incentivar maior volume de comércio, tanto 
em exportação como importação, com países
da própria região (América do Sul) e com 
países menos desenvolvidos. Incentivar a 
diversificação da base produtiva do Brasil 
para exportar bens com maior valor 
agregado, retirando o país da “armadilha da 
commodity”; 

Média Implementar política de diversificação da matriz 
produtiva no município.

17.5 Assegurar mais coerência na formulação de 
políticas, alinhando-as com os princípios do 
desenvolvimento sustentável e circular, já 
preconizado na Constituição Federal de 1988.

Alta Implementação de política no município.



 
Implementar com transparência mais 
parcerias com a sociedade civil organizada, 
agentes de criação e disseminação de 
políticas coerentes ao interesse público. 
Aumentar o investimento em produção e 
disseminação de dados concretos e 
estatísticos, com transparência e controle de 
contas de todos os entes de governo.

MENSAGENS CHAVES DO GT AGENDA 2030 NO LANÇAMENTO DO RL 2020

1. Investimentos em saúde, educação, assistência social, cultura, ciência e tecnologia  em queda nos últimos 
anos, enquanto a população, a fome, a miséria e os indicadores de desigualdades crescem;

2. Retrocessos em saúde, educação e precarização das relações de trabalho ameaçam o presente e o futuro 
do Brasil;

3.  Falta de acesso a água e saneamento e exclusão das pessoas mais pobres dos programas de habitação 
fazem pandemia explodir;

4. Com o desmonte das políticas e orçamentos para o meio ambiente e o clima, o desmatamento bate 
recorde e crescem as queimadas, a poluição, a grilagem e a destruição da biodiversidade; 

5. Brasil não promove igualdade de gênero e a maioria das metas sofreu reveses no último ano: de forma 
alarmante cresce a violência e diminui a execução orçamentária na área;

6.  Cresce – e segue impune –  a violência  contra os povos indígenas,  populações negras, quilombolas, 
LGBTI+;  

7.  Governo atua contra a participação social, limita espaço cívico e  direitos, ignorando a Constituição 
Federal e acordos internacionais assinados. Cresce a violência contra a imprensa e defensores de direitos 
humanos; 

8. A Política externa retrocede e torna-se barreira global aos direitos humanos. País perde aliados 
estratégicos;

9. Brasil ficou menos transparente. Há risco de apagão de dados públicos;
10. Políticas de austeridade fiscal agravam as crises atuais do Brasil. 

 


