Memorando 461/2018 – llima – SMF
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SMF
PARA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Sirvo-me do presente para encaminhar para vosso conhecimento e posterior
verificação das metas dos ODS 8, 9, 10, 11, 12 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.
Assunto: “ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO”.
Objetivo: Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego
pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.
No longo prazo, a desigualdade de renda e de oportunidades
prejudica o crescimento econômico e o alcance do
desenvolvimento sustentável. Os mais vulneráveis, muitas
vezes, têm menores expectativas de vida e apresentam
dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de
insucesso
escolar,
baixas
qualificações
e
poucas
perspectivas de empregos de qualidade.
A revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a estabilidade e a
sustentabilidade do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a
criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. O ODS 8 reconhece a urgência de
erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho escravo, bem como o tráfico de
seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno de seu potencial e
capacidades.

As metas do Objetivo 8 são:
8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias
nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto
interno bruto nos países de menor desenvolvimento relativo;
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco
em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra;
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias
empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros;
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da
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degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre
Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a
liderança;
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e
remuneração igual para trabalho de igual valor;
8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego,
educação ou formação;
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar
com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e
eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização
de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas
formas;
8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e
protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em
particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário;
8.9 Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável,
que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais;
8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a
expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos;
8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio (Aid for Trade) para os
países em desenvolvimento, particularmente os países de menor desenvolvimento
relativo, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência
Técnica Relacionada com o Comércio para os países de menor desenvolvimento
relativo;
8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego
dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização
Internacional do Trabalho.
Assunto: “ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”.
Objetivo:
Construir
infraestruturas
resilientes,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação
Investimentos em infraestrutura e em inovação são condições básicas
para o crescimento econômico e para o desenvolvimento das nações.
Garantir uma rede de transporte público e infraestrutura urbana de
qualidade são condições necessárias para o desenvolvimento
sustentável. Por meio da promoção de eficiência energética e inclusão
social, o progresso tecnológico é também uma das chaves para as
soluções dos desafios econômicos e ambientais. Garantir a igualdade de acesso à tecnologias é crucial
para promover a informação e conhecimento para todos. O ODS 9 lista metas que visam à construção
de estruturas resilientes e modernas, ao fortalecimento industrial de forma eficiente, ao fomento da
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inovação, com valorização da micro e pequena empresa e inclusão dos mais vulneráveis aos sistemas
financeiros e produtivos.

As metas do Objetivo 9 são:
9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e robusta,
incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento
econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços
acessíveis para todos;
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar
significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto,
de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de
menor desenvolvimento relativo;
9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente
em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível
e sua integração em cadeias de valor e mercados;
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de
tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados; com todos
os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades;
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os
gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento;
9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e robusta em países em
desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos
países africanos, aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em
desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento;
9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos
países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para,
entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities;
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9.c Aumentar

significativamente o

acesso

às tecnologias

de

informação

e

comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a
preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020.
Assunto:
“ODS
DESIGUALDADES”.

10

–

REDUÇÃO

DAS

OBJETIVO: Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles
O mundo é mais desigual hoje do que em qualquer momento
da história desde 1940. A desigualdade de renda e na
distribuição da riqueza dentro dos países têm disparado,
incapacitando os esforços de alcance dos resultados do
desenvolvimento e de expansão das oportunidades e
habilidades das pessoas, especialmente dos mais
vulneráveis.
A desigualdade é um problema global que requer soluções integradas. A visão estratégica deste
objetivo se constrói sob o objetivo da erradicação da pobreza em todas suas dimensões, na
redução das desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de todos os
tipos.
Seu alcance depende de todos os setores na busca pela promoção de oportunidades para as
pessoas mais excluídas no caminho do desenvolvimento. Foco importante do ODS 10 é o
desafio contemporâneo das migrações e fluxos de pessoas deslocadas entre países e regiões
devido a conflitos, eventos climáticos extremos ou perseguições de quaisquer tipos. O alcance
de suas metas é estruturante para a realização de todos os outros 16 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

As metas do Objetivo 10 são:
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos
40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional;
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
condição econômica ou outra;
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado,
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e
promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito;
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e
alcançar progressivamente uma maior igualdade;
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições
financeiras globais, e fortalecer a implementação de tais regulamentações;
10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento
em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais
globais, a fim de garantir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas;
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10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e
bem geridas;
10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em
desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, em
conformidade com os acordos da Organização Mundial do Comércio;
10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo
o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em
particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento
sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais;
10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos
migrantes e eliminar “corredores de remessas” com custos superiores a 5%.
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, periurbanas 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;
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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
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.
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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;
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
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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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