Memorando 456/2018 – llima – SMF
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SMF
PARA: SRA. MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
Assunto: “ODS 3 e 5 – SAÚDE E BEM-ESTAR /
IGUALDADE DE GÊNERO”.

Servimo-nos do presente para encaminhar para vosso
conhecimento e posterior verificação das metas do ODS
3 e 5 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.

Naquilo que couber, dentro de vossa pasta municipal,
verificar o atendimento ao ODS 5 – Igualdade de Gênero que
tem como Objetivo: Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas, conforme segue:
A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental,
mas a base necessária para a construção de um mundo pacífico,
próspero e sustentável. O esforço de alcance do ODS 5 é transversal à
toda Agenda 2030 e reflete a crescente evidência de que a igualdade de
gênero tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável.
Muitos avanços em termos de assegurar melhores condições de vida a mulheres e meninas são um
importante legado dos ODM. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável visam intensificar estas
realizações, não apenas nas áreas de saúde, educação e trabalho, mas especialmente no combate às
discriminações e violências baseadas no gênero e na promoção do empoderamento de mulheres e
meninas para que possam atuar enfaticamente na promoção do desenvolvimento sustentável, por meio
da participação na política, na economia, e em diversas áreas de tomada de decisão.
O desenvolvimento sustentável não será alcançado se as barreiras tangíveis e intangíveis que
impedem o pleno desenvolvimento e exercício das capacidades de metade da população não forem
eliminadas.

As metas do Objetivo 5 são:
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e
meninas em toda parte;
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5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;
5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e
de crianças e mutilações genitais femininas;
5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado,
por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de
proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do
lar e da família, conforme os contextos nacionais;
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida
política, econômica e pública;
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma
de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão;
5.a Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos
econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras
formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de
acordo com as leis nacionais;
5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres;
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos
os níveis
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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