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EDITORIAL 

 

No ordenamento jurídico de um Estado, a 

Constituição é considerada a lei fundamental 

e suprema por dispor sobre as normas refe-

rentes à: sua estruturação; forma de governo; 

aquisição do poder de governar; formação 

dos poderes públicos; distribuição de compe-

tências; individualização dos órgãos compe-

tentes para a edição de normas jurídicas, le-

gislativas ou administrativas; além de direitos, 

garantias e deveres dos cidadãos. 

No Brasil,  a Constituição Federal vigente é a 

promulgada em 1988 (CF/88), também co-

nhecida como a “Constituição Cidadã”. 

A CF/88 é tida como um marco dentre as de-

mais Constituições brasileiras por representar 

a luta do povo brasileiro pela Redemocratiza-

ção do país após décadas de Ditadura Militar; 

por ter sido a primeira a ter tido participação 

social durante seu processo de elaboração, 

por meio de Assembleia Constituinte; por in-

corporar a dimensão participativa na concep-

ção de Democracia brasileira, estabelecendo 

novos padrões de relação entre Estado e so-

ciedade; por assegurar o direito político de 

votar a todo cidadão brasileiro, maior de 16 

anos, sem distinção de sexo, raça, crença ou 

classe social. 

Ela estabelece ainda que “todo o poder ema-

na do povo, que o exerce por meio de repre-

sentantes eleitos ou diretamente” (Art. 1°, Pa-

rágrafo Único da CF/88). 

Em outubro deste ano serão realizadas Elei-

ções para os Poderes Executivo e Legislativo 

Municipal.  

Os/as Prefeitos/as e Vereadores/as eleitos/as 

terão a obrigação de assegurar os direitos fun-

damentais do cidadão, previstos na CF/88 - 

como: saúde, educação, habitação, segurança, 

etc. - e promover a igualdade e a justiça social, 

por meio de políticas públicas e  legislações. 

Suas ações terão impacto direto nas vidas dos 

cidadãos durante os próximos quatro anos.  

Por isso, a Rede ODS Brasil considera as Elei-

ções 2016 um momento fundamental para a 

democratização da Agenda 2030.  

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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As Agendas de Desenvolvimento da ONU no planejamento 
governamental 

Em setembro de 2000, os Países Membros 

da ONU adotaram a Declaração do Milênio -  

documento baseado nos resultados das Con-

ferências realizadas pela ONU durante a dé-

cada de 90 - que estabeleceu a Agenda de 

Desenvolvimento a ser adotada de 2000 a 

2015, composta pelos 8 Objetivos de Desen-

volvimento do Milênio (ODM).  

Com a adoção da Declaração, os Países se 

comprometeram a estabelecer uma parceria 

global para atingir esses Objetivos: 1 - Aca-

bar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer edu-

cação básica de qualidade para todos; 3 - 

Promover a igualdade entre os sexos e a au-

tonomia das mulheres; 4 - Reduzir a mortali-

dade infantil; 5 - Melhorar a saúde das ges-

tantes; 6 - Combater a Aids, a malária e ou-

tras doenças; 7 - Garantir qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente; 8 - Estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. Em espe-

cial, o desafio mundial de reduzir pela meta-

de a fome e a extrema pobreza. 

Ao longo destes 15 anos, a Declaração do Milê-

nio promoveu significativos avanços sociais no 

mundo todo.   

No Brasil, o atingimento das metas pactuadas 

com a ONU passou a ser prioridade de gestão 

para o Poder Executivo Federal, a partir de 2003. 

As políticas públicas federais norteadas pela De-

claração do Milênio tiveram como resultados: 36 

milhões de pessoas a menos entre aqueles que 

vivem na linha da extrema pobreza (Meta ODM 

1); a saída do Mapa da Fome (Meta ODM 1); a 

universalização da educação fundamental, com 

97,7% das crianças e jovens matriculados (Meta 

ODM 2); a redução da distância na formalização 

do emprego entre homens e mulheres, de 10% 

para 2% (Meta ODM 3); a redução da mortalida-

de materna, em 43% (Meta ODM 5);  a amplia-

ção do acesso ao saneamento básico, com 

85,5% dos domicílios tendo acesso a água (Meta 

ODM 7); entre outros.  

Segundo a ONU, o sucesso do Brasil no atingi-

mento das Metas ODM, por meio desses e de 

outros resultados, foi possível graças à políticas 

públicas federais, executadas por governos muni-

cipais, como: Programa Bolsa Família; Brasil Al-

fabetizado; Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA); Rede Cegonha; etc. 

Devido a este êxito, o Brasil foi protagonista no 

processo de negociação multilateral - iniciado em 

2012, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) e 

concluído durante a 70ª Assembleia Geral da 

ONU, em 2015 - que produziu a nova Agenda de 

Desenvolvimento, a ser adotada de 2016 a 2030, 
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composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS). 

O documento Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Susten-

tável, também conhecido como Agenda 2030, 

repactuou os compromissos desses Países com 

a manutenção e a ampliação dos avanços atin-

gidos, de 2000 a 2015, com a Declaração do 

Milênio e lançou o desafio mundial de erradicar 

a extrema pobreza, até 2030. 

A Rede ODS Brasil incentiva os(as) candidatos

(as) nas Eleições 2016 a inserirem a Agenda 

2030 em seus Programas de Governo. 

É importante sensibilizar os(as) candidatos(as) 

nas Eleições 2016 sobre a Agenda 2030, para 

que em 2017, os(as) prefeitos(as) e vereadores

(as) eleitos(as) se comprometam com a implan-

tação desta Agenda ao promover e fazer cum-

prir políticas públicas e leis que assegurem o 

desenvolvimento sustentável, conforme precei-

tuam as Metas 10.3 e 16.b da Agenda 2030. 

Como forma de motivação, apresentaremos três 

experiências exitosas de Governos Municipais 

que, assim como o Poder Executivo Federal, 

alinharam o planejamento governamental às 

Agendas de Desenvolvimento da ONU e im-

plantaram políticas públicas próprias, relaciona-

das aos ODM, que atendessem suas necessi-

dades locais.  

 

VOCÊ SABIA? 

O PPA 2016-2019 do Poder 

Executivo Federal já está 

alinhado à Agenda 2030. 

 

A Rede ODS Brasil incentiva 

os/as prefeitos/as eleitos/

as a alinharem o Plano Plu-

rianual (PPA) 2018-2011 de 

seus municípios à Agenda 

2030. Por este ser um impor-

tante instrumento de plane-

jamento governamental e 

transformação social. 
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Prefeitura de Barcarena / PA 

Em 2013, a Prefeitura de Barcarena, iniciou 

uma experiência inovadora em planejamen-

to governamental com participação social, 

marcada pelo processo de elaboração do 

Plano Plurianual (PPA) 2014-2017.  

Primeiramente, a Prefeitura – em parceria 

com o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 

da Universidade Federal do Pará (NAEA / 

UFPA) – promoveu um Curso de Capacita-

ção em Administração Pública e Planeja-

mento Governamental, tendo como público: 

técnicos(as) da Prefeitura, vereadores(as) e 

representantes dos Conselhos Municipais 

de Políticas Públicas.  

Em seguida, foram realizadas Audiências 

Públicas nas 5 Regiões Administrativas do 

município (Sede, Distrito Industrial, Região 

das Estradas, Distrito do Murucupi e Região 

das Ilhas), com grande representatividade 

da sociedade local. Além de reuniões técni-

cas do governo com a iniciativa privada e 

demais atores sociais. 

Visando construir um município que corro-

borasse Justiça Social e Desenvolvimento, a 

Prefeitura decidiu alinhar seu principal ins-

trumento de planejamento governamental e 

transformação social com uma plataforma 

mundial que lhe assegurasse indicadores 

precisos e confiáveis para a execução, o 

monitoramento e a avaliação de resultados 

e o pleno monitoramento das ações gover-

namentais: a Declaração do Milênio, consti-

tuída pelos 8 Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) . 

Para isto, a Prefeitura utilizou os dados dos 

Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro; do Ín-

dice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Índice 

de Gini e dos ODM para elaborar seu diagnóstico 

situacional municipal.   

Baseada neste diagnóstico, a Prefeitura elaborou 

o PPA 2014-2017 alinhado à Declaração do Milê-

nio e adotou os ODM como indicadores de resul-

tado do PPA. Consequentemente, os demais ins-

trumentos de planejamento - como a Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) - também foram alinhados à esta 

Agenda de Desenvolvimento. 

Embora tenha seu limite temporal estabelecido 

pela legislação que o fundamenta (2014-2017), o 

PPA de Barcarena sinaliza diretrizes para um pro-

cesso de desenvolvimento sustentável que amplia 

seus horizontes e excede marcos temporais ime-

diatos.  

Sua Dimensão Estratégica apresenta como visão 

de futuro, o reconhecimento do município de Bar-

carena, até 2025, como uma cidade sustentável, 

preceituando que esta sustentabilidade estará as-

sentada num tripé que envolve: a proteção das 

riquezas naturais, compreendendo os recursos 

naturais e aspectos culturais da relação homem-

natureza; uma plataforma de direitos sociais aces-

sível a todos os cidadãos e o desenvolvimento 

econômico em bases locais. 

Isto indica que sua elaboração também teve como 

referência as informações disponíveis à época so-

bre a nova Agenda de Desenvolvimento da ONU.  

O Decreto N° 267/2014, instituiu como prioridade 

de gestão a vinculação dos ODM a todos os pla-

nos, programas, projetos e ações do Poder Exe-

cutivo Municipal. 
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Em 2013, o Poder Executivo Federal lançou a Agenda de Compromissos 

ODM, portal que oferece informações sobre:  

 

• Os indicadores sociais do país e de cada município em relação ao 

cumprimento de cada ODM;  

• Os principais programas oferecidos pelo Poder Executivo Federal aos 

municípios para contribuir com o alcance das metas dos ODM;  

• Boas práticas municipais relacionadas aos ODM.  

 

Para os/as Prefeitos/as, a Agenda 

funciona como uma ferramenta de 

planejamento, monitoramento e ava-

lição na execução de 24 políticas 

públicas federais vinculadas aos 

ODM.  

Os/as Prefeitos/as que atingem as 

metas estipuladas na Agenda recebem 

o Certificado de Atingimento de Me-

tas ODM, emitido pelo Poder Execu-

tivo Federal. 

Para a sociedade civil, a Agenda 

funciona como uma ferramenta de 

controle social ao permitir que 

qualquer cidadão acompanhe as metas 

estipuladas pelo/a Prefeito/a de 

seu município ao aderir à Agenda. 

 

www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br/ 

A Prefeitura também aderiu à Agenda de 

Compromissos ODM do Poder Executivo  

Federal. Tendo recebido 6 Certificados de 

Atingimento de Metas nas políticas públicas:  

Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

(ODM 1), Programa Nacional de Controle da 

Dengue (ODM 6), Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (ODM 6), Progra-

ma Nacional de Imunizações (ODM 6), Polí-

tica Saúde Mais Perto de Você (ODM 6), 

Programa Micro Empreendedor Individual - MEI 

(ODM 8). 

A experiência de Barcarena foi apresentada co-

mo Boa Prática de Municipalização dos ODM em 

diversos eventos municipais, estaduais, regionais 

e nacionais. 

 

Prefeitura de Barcarena / PA 
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Prefeitura de Canaã dos Carajás / PA 

A Prefeitura de Canaã dos Carajás foi a primeira no 

país a aderir ao Projeto de Cooperação Técnica Inter-

nacional Aliança para o Desenvolvimento Local.  

O Projeto faz parte da Estratégia Global de Trabalho 

com Indústrias Extrativistas do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e tem por 

objetivo fomentar a integração entre setor privado, so-

ciedade civil e governos em municípios e comunida-

des aonde o crescimento econômico é oriundo de ati-

vidades da indústria extrativista, buscando mitigar os 

impactos sociais e ambientais causados por este tipo 

de atividade e promover um desenvolvimento susten-

tável ao contemplar as dimensões econômica, social e 

ambiental. 

O Projeto - firmado em 2013, entre a Prefeitura, a Fun-

dação Vale e o PNUD - tinha como foco a transferên-

cia de conhecimento e o apoio ao desenvolvimento de 

capacidades locais para a construção de projetos vol-

tados para a promoção da melhoria da qualidade de 

vida no município.  Para isto, foi instalado na cidade 

um escritório de capacitação e assessoria técnica do 

PNUD.  

Como resultado, o diálogo entre os atores locais foi 

ampliado e a integração das políticas públicas de in-

clusão social no território foram fortalecidas.   

Tendo como referência os marcos internacionais, o 

IDH e os ODM, o Projeto realizou leituras técnicas co-

munitárias e da paisagem; elaborou cartografias soci-

ais e mapas da cidade para fundamentar o diagnóstico 

social do município.   

O diagnóstico impactou diretamente muitas ações go-

vernamentais, como o Plano Diretor do município e 

aprimorou políticas públicas em áreas como Seguran-

ça Pública e Saúde.  

Prefeitura de Canaã dos Carajás / PA 

Prefeitura de Pombal / PB 

Em 2005, a Prefeitura de Pombal rece-

beu o Prêmio ODM Brasil na categoria 

Destaque por 250 mulheres terem de-

volvido o cartão do Programa Bolsa Fa-

mília (ODM 1) após saírem da condição 

de vulnerabilidade social. 

Em 2009, a Prefeitura incorporou oficial-

mente os ODM a todos os seus planos, 

programas, projetos e ações. 

As fachadas e áreas internas dos pré-

dios públicos ganharam placas com os 

ícones dos ODM.  Desta forma, toda a 

população passou a conhecer a Agenda 

e a se envolver com ela. 

A Prefeitura também criou o Observató-

rio Municipal ODM, envolvendo Secreta-

rias de Governo, Organizações da Soci-

edade Civil e a Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG-Campus Pom-

bal). 

Planejamento governamental aliado ao 

 

A convite do PNUD, em 

2014, a Prefeitura de 

Barcarena / PA expôs 

sua experiência em Ca-

naã dos Carajás.  

Como resultado, a Pre-

feitura de Canaã dos 

Carajás revisou seu PPA 

alinhando-o aos ODM e 

aderiu à Agenda de Com-

promissos ODM, do Poder 

Executivo Federal. 
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controle social é uma fórmula de 

sucesso.  

Prova disto é que a Prefeitura 

recebeu inúmeros prêmios naci-

onais e internacionais pela me-

lhoria dos indicadores nas áreas 

da Assistência Social (ODM 1), 

Educação (ODM 2) e Saúde 

(ODM 4, ODM 5, ODM 6).  

E foi convidada pela Secretaria 

de Governo da Presidência da 

República a apresentar sua ex-

periência na Mesa Redonda -  

Dos ODM aos ODS: lições e re-

flexões do Brasil, promovida pelo 

Placa com os ícones dos ODM na fachada da Prefeitura de Pombal 

Poder Executivo Federal durante a 70ª Assembleia Geral da 

ONU, realizada em setembro de 2015, em Nova York (EUA). 

Prefeitura de Pombal / PB 

O que faz o(a) Prefeito(a)? 

Principal autoridade política do município, sua função é adminis-

trar a cidade e manter em bom funcionamento os serviços públi-

cos essenciais à população, como:  limpeza das ruas; recolhi-

mento do lixo; transporte coletivo; hospitais e postos de saúde; 

creches e escolas de nível infantil e fundamental.  Para isto deve 

decidir onde serão aplicados os recursos provenientes dos im-

postos e dos repasses do Estado e da União; quais obras devem 

ser executadas; quais programas devem implantados.   

O(a) Prefeito(a) também sanciona e revoga leis, veta propostas 

que sejam inconstitucionais ou que não atendam ao interesse 

público.  Este é um cargo do Poder Executivo. 

O que é PPA? 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento go-

vernamental que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Ad-

ministração Pública para um período de 4 anos, organizando as 

ações do governo em programas que resultem em bens e servi-

ços para a população.  

Você sabe... 

Tem vigência do segundo ano 

de um mandato majoritário 

até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte. No PPA 

são detalhados os atributos 

das políticas públicas execu-

tadas, tais como metas físicas 

e financeiras, públicos alvos, 

produtos a serem entregues à 

sociedade, etc. É obrigatório 

aos Poderes Executivos Muni-

cipais, Estaduais e Federal. 
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O que é LDO? 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) es-

tabelece as metas e prioridades para o exer-

cício financeiro seguinte; orienta a elabora-

ção do Orçamento; dispõe sobre alteração 

na legislação tributária; estabelece a política 

de aplicação das agências financeiras de 

fomento. É obrigatória aos Poderes Executi-

vos Municipais, Estaduais e Federal. 

O que é LOA? 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) define as 

prioridades contidas no PPA e as metas que 

deverão ser atingidas naquele ano; ela disci-

plina todas as ações do Governo.  É obriga-

tória aos Poderes Executivos Municipais, 

Estaduais e Federal. 

O que é Plano Diretor? 

O Plano Diretor orienta a política de desen-

volvimento e de ordenamento da expansão 

urbana de um município; regula a atuação 

do Poder Executivo Municipal e da iniciativa 

privada na construção dos espaços urbano 

e rural na oferta dos serviços públicos es-

senciais, tendo como objetivo assegurar me-

lhores condições de vida para a população. 

É obrigatório a todos os municípios com 

mais de 20 mil habitantes.  

O que faz o(a) Vereador(a)?  

Ele(a) propõe, discute e aprova as leis a se-

rem aplicadas no município.  

Também fiscaliza a atuação do(a) Prefeito

(a) verificando se as metas de governo es-

tão sendo cumpridas e se as normas legais 

estão sendo atendidas.  Este é um cargo do 

Poder Legislativo. 
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A Lei Complementar N° 135/2010, também co-

nhecida como Lei da Ficha Limpa, foi criada por 

meio de iniciativa popular - que contou com 1,3 

milhão de assinaturas de cidadãos de todos os 

estados brasileiros e do Distrito Federal -  e tem 

por objetivo combater a corrupção eleitoral, ao im-

pedir que tenham suas candidaturas registradas: 

• Os condenados por corrupção eleitoral;  

• Os ocupantes de cargos eletivos que abdicarem 

de seus mandatos para escaparem de processo 

por violar dispositivo da Constituição Federal, de 

Constituição estadual ou de lei orgânica;  

• Os condenados à suspensão dos direitos políti-

cos por ato doloso de improbidade administrati-

va;  

• Os excluídos do exercício da profissão, por deci-

são do órgão profissional competente, em decor-

rência de infração ético-profissional;  

• Os condenados em razão de terem desfeito ou 

simulado desfazer vínculo conjugal ou de união 

estável para evitar caracterização de inelegibili-

dade;  

• Os demitidos do serviço público em decorrência 

de processo administrativo ou judicial;  

• A pessoa física e os dirigentes de pessoa jurídi-

ca responsável por doações eleitorais tidas por 

ilegais;  

• Os magistrados e os membros do Ministério Pú-

blico que forem aposentados compulsoriamente 

por decisão sancionatória ou que tenham perdi-

do o cargo por sentença ou que tenham pedido 

exoneração ou aposentadoria voluntária na pen-

dência de processo administrativo disciplinar.  

Lei da Ficha Limpa 

 

Reduzir substancialmente a 

corrupção e o suborno em 

todas as suas formas é a 

Meta 16.5 da Agenda 2030. 

Contribua com esta Meta 

denunciando os crimes 

eleitorais que identifi-

car, como:  Caixa 2, com-

pra de votos e uso da má-

quina pública. 

 

ONDE DENUNCIAR? 

www.cnbb.org.br 

www.eleitoral.mpf.mp.br 

www.mcce.org.br 

www.oab.org.br 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-de-inelegibilidade/lei-complementar-nb0-135-de-4-de-junho-de-2010
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ANTES DE VOTAR:  

• Avalie se as propostas feitas pelos(as) candidatos(as) são  viáveis.  

• Verifique se o(a) candidato(a) já foi eleito(a) antes.  

Em caso positivo, busque informações sobre  sua gestão: se houve al-

guma denúncia de corrupção; se as prestações de contas foram aprova-

das; se as promessas de campanha foram cumpridas. 

Também criada por meio de iniciativa 

popular - tendo colhido mais de 1 mi-

lhão de assinaturas de cidadãos brasi-

leiros - a Lei N° 9.840 autoriza a cas-

sação do registro da candidatura ou do 

diploma de políticos que doarem, ofe-

recerem, prometerem ou entregarem 

ao eleitor bem ou vantagem de qual-

quer natureza. Ou que fizerem uso 

eleitoral da máquina administrativa.  

Lei da Compra de Votos 

A partir destas eleições, estão 

proibidas as doações de empre-

sas para campanhas eleitorais. 

 Esta é uma medida importante 

por dar condições para que os

(as) candidatos(as) concorram de 

forma mais igualitária e para que, 

após eleitos(as), os(as) candida-

tos(as) atendam aos interesses 

da população e não de seus fi-

nanciadores. 

Financiamento empresarial de campanha política 
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Agenda 2030: Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de 

2015, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2016 a 2030. É composta 

pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como desafio mundial erradicar 

a extrema pobreza, até 2030. 

Corrupção: complexo fenômeno social, político e econômico que afeta todos os países do mun-

do. Inclui: as práticas de suborno e de propina; a fraude; a apropriação indébita ou qualquer outro 

desvio de recursos por parte de um funcionário público; nepotismo; extorsão; tráfico de influência; 

utilização de informação privilegiada para fins pessoais; a compra e venda de sentenças judiciais; 

entre diversas outras práticas.  

Direitos Fundamentais: aqueles assegurados a todos os cidadãos de um Estado, conforme sua 

Constituição. No Brasil, eles estão previstos no Art. 5° da Constituição Federal de 1988. 

Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro: conjunto de indicadores adotados pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): medida resumida do progresso a longo prazo em 

três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.   

Índice de Gini: mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, apontando a dife-

rença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.   

Poder Executivo: tem como principais atribuições a execução e resguardo das leis, a administra-

ção dos recursos e instituições públicas, a condução de assuntos diplomáticos e a celebração 

(assinatura, negociação ou desfeita) de tratados internacionais. É exercido por Prefeito/a, Gover-

nador/a, Presidente/a da República. 

Poder Legislativo: tem como principal atribuição a elaboração de leis. É exercido por Vereador/a, 

Deputado/a Estadual, Deputado/a) Federal, Senador/a. 

Políticas Públicas: ações do Poder Executivo que têm por finalidade intervir em uma realidade 

social. Ex.: Programa Bolsa Família; cotas na universidades; Programa Minha Casa, Minha Vida.  

Prêmio ODM Brasil:  instituído pelo Poder Executivo Federal, em 2005. Foi considerado uma ini-

ciativa pioneira por: incentivar, valorizar e dar maior visibilidade a práticas que contribuíssem para 

os ODM; desenvolver um banco de práticas bem-sucedidas, que fosse referência de política públi-

ca para a sociedade civil e governos; reconhecer publicamente os esforços em prol dos ODM.  

Glossário 

 

Acompanhe nossas atividades em www.facebook.com/redeods.br 


