Memorando 460/2018 – llima – SMF
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SMF
PARA: SR. ALEXANDRO DE SOUZA MORAIS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
Assunto:

“Objetivos

do

Desenvolvimento

Sustentável”
Servimo-nos do presente para encaminhar para vosso
conhecimento e posterior verificação das metas do ODS
3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15 quando comparadas com as
ações e programas em execução pela gestão municipal,
uma vez que haverá fiscalização por parte do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – TCESP, que criou o Observatório do
Futuro em conjunto com o IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão Municipal,
conforme segue:
“Desde os ODM foram registrados progressos históricos na redução da mortalidade
infantil, na melhoria da saúde materna e na luta contra o HIV/Aids, a tuberculose, a
malária e outras doenças. Em 15 anos, o número de pessoas infectadas pelo HIV
anualmente caiu de 3,1 milhões para 2 milhões e mais de 6,2 milhões de vidas foram
salvas da malária.
Apesar do progresso, as doenças crônicas e aquelas resultantes de desastres
continuam a ser os principais fatores que contribuem para a pobreza e para a privação
dos mais vulneráveis. Atualmente, 63% de todas as mortes do mundo provêm de
doenças não transmissíveis, principalmente cardiovasculares, respiratórias, câncer e
diabetes. Estima-se que as perdas econômicas para os países de renda média e baixa
provenientes destas doenças ultrapassaram US$ 7 trilhões até 2025.
Os ODS propõem metas integradas que abordam a promoção da saúde e bem estar
como essenciais ao fomento das capacidades humanas.”

As metas do Objetivo 3 são:
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 até
12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos
até 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
por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar;
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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 e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo;
3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da
Organização Mundial de Saúde 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 sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública,
que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições
do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) 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, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo 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 à
saúde.

Assunto: “ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO”
Objetivo: Assegurar a disponibilidade e a gestão
sustentável da água e saneamento para todos.
A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três
dimensões - ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem
como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de
erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da
sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento
importa para todos os aspectos da dignidade humana: da segurança
alimentar e energética à saúde humana e ambiental.
A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais
como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. É possível trilhar
um novo caminho que nos leve à realização deste objetivo, por meio da cooperação internacional,
proteção às nascentes, rios e bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento de água.

As metas do Objetivo 6 são:
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e
acessível para todos;
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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 ao desenvolvimento de
capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas
relacionados a água e ao 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
Assunto: “ODS 7 – ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”
Objetivo: Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todos.
De 2000 a 2013, mais de 5% da população mundial obteve acesso
à eletricidade (de 79,313% para 84,58%). Para os próximos anos a
tendência é aumentar a demanda por energia barata. Contudo,
combustíveis fósseis e suas emissões de gases de efeito estufa
provocam mudanças drásticas no clima. Atender às necessidades
da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes
desafios para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o ODS 7 reconhece a importância e traça
metas focadas na transição energética, de fontes não renováveis e poluidoras, para fontes renováveis
limpas, com especial atenção às necessidades das pessoas e países em situação de maior
vulnerabilidade.

As metas do Objetivo 7 são:
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;
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7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa;
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento
de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em
desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento
sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio
Assunto: “ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS”
Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
Em 2014, 54% da população mundial vivia em áreas urbanas, com
projeção de crescimento para 66% em 2050. Em 2030, são
estimadas 41 megalópoles com mais de 10 milhões de habitantes.
Considerando que a pobreza extrema muitas vezes se concentra
nestes espaços urbanos, as desigualdades sociais acabam sendo
mais acentuadas e a violência se torna uma consequência das discrepâncias no acesso pleno à cidade.
Transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços urbanos é essencial para que o
desenvolvimento sustentável seja alcançado. Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como
mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas do ODS 11, bem como
o planejamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as
necessidades diferenciadas das áreas rurais, Peri urbanas e urbanas. O objetivo 11 está alinhado à
Nova Agenda Urbana, acordada em outubro de 2016, durante a III Conferência das Nações Unidas
sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável.

As metas do Objetivo 11 são:
11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças,
pessoas com deficiência e idosos;
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o
planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos
humanos, 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 diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas
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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, em particular para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deficiência;
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de
desenvolvimento;
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos
humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a
eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, 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 robustas, utilizando materiais locais
Assunto: “ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”
Objetivo: Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis.
Para alcançar as metas deste ODS, a mudança nos padrões de
consumo e produção se configuram como medidas indispensáveis
na redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente. Essas
medidas são a base do desenvolvimento econômico e social
sustentável. As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência
do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura
sustentável, do acesso a serviços básicos. Além disso, o objetivo
prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e a
responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais
como ferramentas chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

As metas do Objetivo 12 são:
12.2 Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais;
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;
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em
nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das
cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita;
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12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e
de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os
marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes
para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana
e o meio ambiente;
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso;
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo
de relatórios;
12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas
e prioridades nacionais;
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação
relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em
harmonia com a natureza;
12.a Apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades
científicas e tecnológicas em rumo à 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 maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas
Assunto: “ODS 13 – AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA”
Objetivo: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus
impactos*.
A mudança do clima é um evento transnacional, cujos impactos estão
desregulando economias nacionais e afetando pessoas em todos os
lugares, principalmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade
nos países em desenvolvimento. Sem a ação imediata frente à
mudança do clima, a temperatura terrestre está projetada para
aumentar mais de 3ºC até o final do século XXI. Uma das metas para
esse objetivo é mobilizar 100 milhões de dólares por ano até 2020
para ajudar os países em desenvolvimento no plano de mitigação de
desastres relacionados ao clima. O estabelecimento do ODS 13
apenas para lidar com a questão do clima é encarado como
estratégico para a mobilização dos atores capazes de promover as mudanças necessárias para impedir
estas projeções de se tornarem realidade.
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As metas do Objetivo 13 são:
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 global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta
precoce à mudança do clima;
13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para a meta de
mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as fontes, para
atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto de ações
significativas de mitigação 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
Assunto: “ODS 14 – VIDA NA ÁGUA”
Objetivo: Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e
dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável.
Os oceanos tornam a vida humana possível por meio da provisão de
segurança alimentar, transporte, fornecimento de energia, turismo,
dentre outros. Além, por meio da regulação da sua temperatura,
química, correntes e formas de vida, os oceanos regulam muitos dos
serviços ecossistêmicos mais críticos do planeta, como ciclo do
carbono e nitrogênio, regulação do clima, e produção de oxigênio.
Além, os oceanos representam aproximadamente US$ 3 trilhões da
economia global por ano, ou 5% do PIB global. 40% dos oceanos
estão sendo afetados incisiva e diretamente por atividades humanas, como poluição e pesca predatória,
o que resulta, principalmente, em perda de habitat, introdução de espécies invasoras e acidificação.
Nosso lixo também ajuda na degradação dos oceanos – há 13.000 pedaços de lixo plástico em cada
quilômetro quadrado. É frente a esses desafios que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
indicam metas para gerenciar e proteger a vida na água.

As metas do Objetivo 14 são:
14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os
tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a
poluição por nutrientes;
14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e
costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da
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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 de menor
desenvolvimento relativo 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 de menor desenvolvimento relativo, 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 de
menor desenvolvimento relativo;
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 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”
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Assunto: “ODS 15 – VIDA TERRESTRE”
Objetivo: 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. Os seres humanos e outros animais
dependem da natureza para terem alimento, ar puro, água limpa
e como um meio de combate à mudança do clima. As florestas,
que cobrem 30% da superfície da Terra, ajudam a manter o ar e a água limpa e o clima da Terra
em equilíbrio – sem mencionar que são o lar de milhões de espécies. Promover o manejo
sustentável das florestas, o combate à desertificação, parar e reverter a degradação da terra,
interromper o processo de perda de biodiversidade são algumas das metas que o ODS 15
promove. Usar sustentavelmente os recursos naturais em cadeias produtivas e em atividades de
subsistência de comunidades, e integrá-los em políticas públicas é tarefa central para o
atingimento destas metas e a promoção de todos os outros ODS.

As metas do Objetivo 15 são:
15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de
ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial,
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as
obrigações decorrentes dos acordos internacionais;
15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de
florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente;
15.3 Até 2030, combater a desertificação, e 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, estancar 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;
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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 significativamente os recursos 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
Caso alguma das metas afetem outras Secretarias Municipais, entrar em
contato com a mesma para as devidas providências.
Siga para verificação quanto as providências cabíveis por esta municipalidade,
com a finalidade de atendimento ao objetivo e suas metas, assim como cumprimento
integral do IEG-M do TCESP. Prazo: 20/07/2018.
Aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Bragança Paulista/SP, 02 de julho de 2018

Luciano Aparecido de Lima
Secretário de Finanças

PROF. AMAURI SODRÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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