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1. Apresentação do Projeto
O Município de Mandirituba/PR realizou em 2018 o primeiro mapeamento dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um trabalho que sistematizou todas as ações dentro
das diversas políticas públicas, realizadas pelo município e enquadrou essas nas metas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030.
Nesta segunda edição, o município busca uma atualização dessas ações com o objetivo
de perceber seu crescimento ou retração, nas ações listadas em 2018 e incluir diversso novos
projetos que foram implantados em 2019.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) formam uma agenda mundial
adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em
setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até o ano de 2030
(ONU).
Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza,
segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo,
mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos
ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização,
entre outros.
Os mapeamentos são elaborados com o objetivo de orientar e guiar os gestores do
município de Mandirituba/PR, na discussão sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
o cumprimento da desafiadora agenda 2030, para contribuir de forma responsável nos
processos decisórios das instituições públicas.
A consultoria para cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é
uma iniciativa que nasce da necessidade de engajar e conscientizar atores-chave da sociedade
para o cumprimento da abrangente e desafiadora agenda 2030 adotada durante a Cúpula das
Nações Unidas (ONU) sobre o Desenvolvimento Sustentável, que englobam junto quatro
dimensões: econômica, social, ambiental e institucional, e a empresa Katru, que buscou
mapear essa importante ação municipal, sente-se honrada em estar cumprindo sua missão de
gerar informação com qualidade e confiabilidade, buscando resultados que contribuam para um
desenvolvimento econômico, sustentável e social.
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2. Metodologia
As informações levantadas para este mapeamento foram realizadas por uma profissional
de Serviço Social, com experiência na área pública e privada.
Para levantamento das políticas públicas, ações e projetos municipais utilizou-se:
✓ Entrevista com todas as secretarias para levantamento das políticas públicas, ações e
projetos;
✓ Apresentação individualizada por secretaria do levantamento das políticas públicas,
ações e projetos;
✓ Documentos existentes e disponibilizados para consulta.
Como instrumental e guia das entrevistas foi desenvolvido um questionário estruturado
para orientar os secretários durante a conversa, para que todo o trabalho desenvolvido por eles
fosse abordado.
É importante ressaltar que o instrumental foi desenvolvido por área, e vários secretários
foram abordados na mesma área, pois tanto no trabalho do dia a dia, como na Agenda 2030, a
intersetorialidade estão presentes e devem ser a cada dia intensificadas para gerar ações mais
efetivas e economia de recursos. As áreas abordadas foram:
a) Administração, planejamento, jurídico e finanças
b) Assistência social
c) Defesa e segurança
d) Educação, esporte e cultura
e) Indústria, comércio e turismo
f)

Meio ambiente e agricultura

g) Obras, urbanismo infraestrutura e transporte
h) Saúde
Este formato do instrumental por área e cada secretário falando de mais de uma área
foi utilizado propositalmente, para que além da conversa individual no momento da entrevista,
o trabalho provocasse positivamente os gestores públicos do município a conversarem entre si
e trocassem as informações passadas e adquiridas no momento da entrevista.
5

Passando a fase de coleta, estruturou-se este documento com as políticas públicas, ações
e projetos municipais desenvolvidos pelo município, orientando-se pelos ODS. E assim
apresentou-se os projetos individualmente e identificou-se em qual das 169 metas dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cada um se enquadrava.
Após essa estruturação, o resumo voltou para análise dos secretários, para verificação do
que foi coletado e para realizar um pente fino em ações que poderiam ter passado
desapercebidas.
Após essa validação, o documento final foi elaborado de forma didática, prática e de fácil
leitura, sendo composto por 3 tópicos:
✓ Mapeamento das as políticas públicas, projetos, programas ou ações;
✓ Participação do município nos ODS;
✓ Recomendações.
O formato possibilita uma continuidade do município na inclusão de seus novos projetos
e ações na agenda 2030, ao mesmo tempo que estimula a criação de novas ações.
Destaca-se que se torna primordial para a finalização deste documento entender a
realidade regional do município, seu perfil e vocação, para que as recomendações de possíveis
ações fossem realizadas, levando em conta os aspectos sociais, ambientais e econômicos do
mesmo.
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3. Mapeamento das as políticas públicas, projetos, programas ou ações
O trabalho desenvolvido no município de mapeamento dos ODS trouxe uma experiência
única para os gestores municipais, os quais dedicaram um tempo do seu dia de trabalho para
repensar sobre a atuação do município em relação a Agenda 2030, o que como consequência
gerou a reflexão das possíveis melhorias nesta audaciosa agenda.
É importante ressaltar que o enquadramento dos projetos e ações nas metas dos ODS não
significa o cumprimento desta meta, para isto seria necessário um diagnóstico mais profundo,
porém sinaliza uma ação que pode fortalecer cada meta dentro do contexto.
A seguir, em formato de tabela e dividida por temas, o mapeamento das as políticas
públicas, projetos, programas ou ações do município são apresentados, levando em
consideração os temas abordados e as intersetorialidade entre eles, contudo não estão listadas
todas as ações realizadas no município, apenas as que fazem uma correlação com as metas da
agenda 2030.
Quadro 1: Mapeamento da situação atual e das políticas públicas, projetos, programas ou
ações desenvolvidas no município:
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Agentes comunitários atuando na rede de proteção e informatizados
Alimentos para os mais vulneráveis
Aplicativo da Sala do Empreendedor
Apoio na área de saúde a ONG's
Apoio/acompanhamento para as mulheres vítimas de abuso
Artesanato para mulheres
Pavimentação com acessibilidade e em bairros

Metas

Metas

Metas

12

13

14

15

16

2.1
4.1
3.4

11.7
10.4

1.4

16.3
8.1

9.3

3.4

16.1

1.4

8.5

1.3

3.8

17.1
7

9.5

2.1
4.4

8.3

3.8
5.2
1.4

10.2
9.1
2.1
2.3

Assistência Técnica da Agricultura familiar, agricultores e a pecuaristas
Atendimento a usuários de drogas em casas de reabilitação

8.3

12.4

3.5

Atendimento total de transparência

16.6

Atendimento veterinário a animais de grande porte
Busca ativa a famílias em vulnerabilidade social

16.1

Busca ativa das crianças/adolescentes fora da escola
Calendário Cultural
Caminhadas na Natureza
Campanha em relação a doenças sexualmente transmissíveis
Campanha municipal de erradicação do trabalho infantil
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Metas

Metas

11

Metas

10

Metas

9

Metas

8

Metas

7

Metas

6

Metas

5

Metas

Metas

4

Metas

3

Metas

2

Metas

Metas

1

Situação atual ou política pública, projeto, programa ou ação desenvolvida
no município
100% das escolas distribuem merenda
100% das escolas estruturadas
Academia ao ar livre
Acesso preferencial a creche para crianças de família de baixa renda 45% da
demanda
Assessoria jurídica para pessoas de baixa renda
Assessoria para agroindústrias
Ações da saúde parceria iniciativa privada: Siga bem caminhoneiro- paz na
estrada
Agência do trabalhador

1.3

17.1
9

10.3
4.1
4.6

1.3

11.4
3.4
3.3
8.7

16.2
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Campanhas na área de saúde

17.1
7

3.3

Cardápio da merenda escolar - Agricultura familia e nutricionista

2.1
16.1
16.4

Central Integrada de forças de segurançae monitoramento por câmeras
Coleta seletiva
Compra Metrópole

12.5
2.4

8.3

12.7
16.6
16.7

Conselho Municipal da Juventude
Conselho Municipal da Mulher

4.5

5.1

Conselho Municipal de Previdência

16.6
16.7
16.6
16.8
16.6
16.7
16.6
16.7
16.6
16.7
16.6
16.7

Conselho Municipal de Segurança

16.1

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Conselho Municipal de Alimentação Saudável

2.2

Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Conselho Municipal de Educação

16.6
16.7
16.6
16.7
16.6
16.7

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

1.3

Construção de Fóssa Séptica
Contraturno escolar e Oficinas de Arte, Educação Física e Inglês;

17.1
7

6.2
1.5

Curso para esposas dos agricultores
Cursos para agricultores

10.2
2.3
4.3
4.4

Cursos profissionalizantes gratuitos para a população
Desenvolvimento do turismo
Distribuição de cesta básica
Educação em números (relatórios estatísticos)

17.1
7

8.6

12.3

17.1
7
17.1
7

10.2

8.9
2.1
17.1
9

9

Escolinhas esportivas- voleibol, futebol e futsal;
Estrutura em moradias nas áreas sujeitas a desastres naturais
Família Paranaense

1.5

Feira de atendimento a população serviços essenciais

1.4

Feira Manduri com produtos da Agricultura Familiar
FICA - Ficha de Comunicação do Aluno Ausente e rede de proteção
Fiscalização da qualidade da água de poços artesianos
Fiscalização em relação a eliminação de despejo e a liberação de produtos
químicos e materiais perigosos na água
Fomento PR

9.1
6.2
17.1
7
2.3

8.3
4.1
3.3

6.3

3.9

6.3

1.4

8.3

Guarda Mirim

9.3
17.1
7

4.7

Identidade legal e registro de nascimento
Identificação de crianças que não se alimentam antes de ir para escola

16.9
2.1
16.1
0

Implantação da Ouvidoria e Protocolo Eletronico
Implantação de sistemas públicos de abastecimento de água
Implantação do Roteiro Turístico Caminhos do Mel e Rota do Pinhão
Internet na Praça Pública, locais esportivos e educacionais
Investimento em exames ambulatoriais em parceria com COMESP
Juizado Especial Cível
Kit Escolar
Lei de Incentivo a Indústria e Comércio
Litações no Youtube
Localidades mais vulneráveis com atendimento socioassistencial

17.1
7

6.1
8.9
9.5
16.1
1.4

16.3
4.1
9.3
16.5

1.3
4.1
4.2

Mais alfabetização

16.1
16.2

Mapeamento dos bairros mais violentos e vulneráveis
Monitoramento da qualidade dos serviços de saúde
Monitoramento da violência doméstica e ações para redução
Monitoramento das famílias que sofrem de insuficiência alimentar
Monitoramento do Cadastro Único e programas sociais (BPC, PBF, e outros)

3.8
5.2
1.3
1.3

2.2
7.1
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4.1
4.2
4.5

Monitoramento do Plano Municipal de Educação
Monitoramento do SISVAN em casos de crianças e adolescentes

16.2

Monitoramento dos índices de uso de alcool e droga

3.5
16.1
16.2

Monitoramento dos indices de violência
Multirão para pesar crianças com orientações nutricionais

2.2

ODS nas escolas
Parceria com a Associação de catadores CATAMAND
Parceria com a ONG ABAI, sementes orgânicas
Participação no Let’s Go Festival: Maior evento de educação e tecnologia da
América Latina;
Patrulha Agrícola e Patrulha mecanizada
Pavimentação em vias rurais para pontos turísticos
Peças teatrais em parceria e deais atividades culrturais;
Pequeno Manduri
Plano de Mobilidade
Plano Municipal da saúde
Plano Municípal de Assistência Social
Processo de Eleição de Diretoras;
Produção agrícola sustentável
Programa caixa d'água boa
Programa de atendimento aos dependentes de álcool e drogas
Programa de orientação a alimentação saudável
Programas para fortalecimento do comercio local
Projeto Conviver em parceria com a UFPR
Projeto de Agua Rural 50 km
Projeto de educação ambiental nas escolas
Projeto de prevenção a consumo de álcool e droga
Projeto de redução de índices de violência

17.1
7

17.1
9
17.1
7

4.7
1.3

12.5
2.5

2.3

8.3

11.4
1.5
10.7

11.2

3.8
1.3

10.3

2.3
1.3

6.1
3.5
2.1
8.10
16.1
6.2
6.4

7.1

11.6

12.5

13.3

14.1

15.4

3.5
1.3

16.1
16.2
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Projeto Esporte em ação
Projeto Mão amiga
Projeto MPT na escola (erradicação do trabalho infantil);
Projeto Valorizando Mandirituba (hisória das ruas e tecnologia)
ProjetoMeio Ambiente (em parceria com a Saúde e Agricultura);
Projetos Dança e Movimento nos CMEIS
Qualificação profissional para o grupo do PAIF
Reativação do Conselho Municipal do Turismo
Reforço escolar para as escolas que estão com nota baixa no IDEB
Regularização da Ciman – Cidade Industrial de Mandirituba
Regularização Fundiária

1.4
1.3

2.1
8.7
11.4
13.3
4.7

1.4

10.2
16.7
4.1
9.2

1.4
11.1
11.3

Revisão do Plano Diretor
Sala do empreendedor
Saneamento da dívida da previdência
Saúde da mulher
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
Serviço funeral
Sistema de gestão administrativo Cloud
Sistema de gestão da secretaria de saúde
Tarifa zero e Transporte para estudantes universitários
Total de 6 mulheres nas secretarias municipais
Visita da guarda municipal nos bairros e comunidades

15.1
17.1
7

8.3
3.8
3.7
1.3
1.4
9.5

17.1

3.8
1.4

11.2
5.5
16.1
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Quadro 2: Mapa de calor da participação do município nos ODS 2018 e ODS 2019
Legenda

Mais participação

Menos participação

Exercício 2018
ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

20%

16%

16%

10%

3%

7%

2%

12%

5%

ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

6%

5%

4%

1%

1%

1%

20%

13%

Exercício 2019
ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16
21% 13% 14% 10%
3%
6%
2%
13%
7%
6%
6%
5%
2%
1%
2%
22%

ODS 17
14%
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Comparação do mapa de calor 2018/2019

2018

2019

25%
20%
15%
10%
5%
0%
ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17
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4. Participação do município nos ODS
O Anexo II deste documento faz uma breve explicação dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e descreve algumas competências do Município, fazendo com que
os gestores reflitam sobre os Objetivos, suas metas e os avanços e/ou retrocessos produzidos
pelas decisões rente as políticas públicas.
Os ODS são importantes ferramentas de planejamento e são base para nortear inúmeras
ações que podem ser realizadas no nível local. É importante que cada ator local se envolva e
fomente a Agenda 2030 no município.
O gráfico de Radar demonstra os dados multivariados na forma bidimensional de situação
dos ODS, permitindo perceber onde município tem suas ações mais fortalecidas.
Contudo, devemos salientar que ODS como o 14, refere-se a conservação sustentável dos
oceanos, dos mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, dedicados mais
a municípios costeiros, contudo mesmo as as cidades do interior também têm responsabilidade
sobre a contaminação dos oceanos ao poluir seus rios e lagos, já que tudo deságua no mar.
Assim, ainda que o Município não seja litorâneo, a poluição dos seus recursos hídricos terá como
resultado final direto ou indireto a poluição dos mares.

Radar ODS Mandirituba 2019
ODS 1
ODS 17 100%
ODS 16

ODS 2

80%

ODS 3

60%
ODS 15

ODS 4

40%
20%

ODS 14

ODS 5

0%

ODS 13

ODS 6

ODS 12

ODS 7

ODS 11

ODS 8

ODS 10

ODS 9

15

5. Recomendações para a Agenda 2030
A seguir são colocas algumas recomendações para que o município dê continuidade na
participação na Agenda 2030:
▪

Criar comissão de acompanhamento dos ODS: é importante ter dentro do município
uma comissão que acompanhe o tema e as discussões geradas nos grupos de
trabalho criados sobre os ODS. Esses grupos são normalmente estruturados por
temas e suas contribuições ficam disponíveis em homepage do Pacto Global (PACTO
GLOBAL).

▪

Levantar indicadores de acompanhamento das metas hoje trabalhada nos projetos
e ações mapeados: Neste quesito é importante lembrar a colaboração do IBGE
(IBGE/ODS) para quantificar as metas. O instituto traz referência internacional e
nacional para algumas metas, mas cabe lembrar que o município deve se empenhar
em produzir, atualizar e acompanhar seus indicadores e metas.

▪

Criar frequência de acompanhamento destes indicadores: é importante criar um
calendário de acompanhamento, seja ele trimestral, semestral ou anual. O mais
importante do calendário não é a sua frequência, mas que realmente no tempo que
ele se propõe as metas e indicadores sejam atualizados e analisados.

▪

Criar processo para enquadramento de todos novos projetos, ações e políticas
públicas nos ODS: é importante os gestores públicos serem instrumentalizados com
formulário padrão de inclusão das políticas públicas, projetos, programas ou ações
nos ODS, criando o hábito de enquadramento e de possibilidade de trabalho em
intersetorialidade como propõe a Agenda 2030.

▪

Divulgar nos materiais de comunicação dos projetos, e ações os ODS que estão
sendo trabalhadas: a divulgação fará com que a Agenda se torne rotina. É
importante aqui colocar a área de comunicação ou agência como validador do
processo, a qual deve solicitar que os documentos para ela passados venham com
os ODS em que se enquadram.

▪

Realizar cursos para Professores sobre os ODS e a escola: trabalhar de forma
transversal o tema dos ODS nas escolas é primordial para envolver também a
sociedade nesta agenda, e para isso os professores devem ser treinados e
trabalhados de forma a disseminar a Agenda 2030 entre os educandos do município.
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É importante lembrar que as recomendações acima feitas se referem a Agenda 2030 como
um todo, e que sugestões dentro dos ODS foram contempladas no item “Participação do
município na Agenda 2030”, o qual discute cada ODS analisando o que o município faz e poderia
fazer dentro a sua realidade social, econômica e regional.
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Anexo I - Glossário de projetos
Ação/projeto
100% das escolas distribuem
merenda
100% das escolas estruturadas
Academia ao ar livre

Descrição
Todas as escolas do município distribuem merenda para os alunos, com a acompanhamento nutricional e programas de conscientização sobre
alimentação saudável e obesidade;
O município tem uma avaliação estrutural das escolas (alunos por sala, banheiros em perfeito estado, escolas com quadras de esporte, instrução
dos professores, bibliotecas, laboratórios, informática etc.) e 100% das escolas estão estruturadas.
O município possui 6 (seis) academia ao ar livre para atender a população

Acesso preferencial a creche para
crianças de família de baixa renda
45% da demanda

As mães de baixa renda e cadastradas no Cadastro Único tem acesso dos seus filhos de forma preferencial nas creches municipais

Ações da saúde parceria iniciativa
privada para campanhas de trânsito

O objetivo da parceria entre a concessionária e a Secretaria de Saúde é promover saúde e bem-estar junto a este público, que movimenta grande
parte de toda a produção da região Sul do Brasil. Dessa forma, além de ofertar serviços médicos, também aplica uma pesquisa de perfil durante a
campanha – com objetivo de conhecer de perto os motoristas e também desenvolver cada vez mais campanhas assertivas em prol da segurança
viária. Parceria e Formação do DETRAN para as pedagogas em prol do desenvolvimento do projeto “Vida no Trânsito” e fornecimento de materiais
de apoio;

Agência do trabalhador

Espaço para facilitar a procura e oferta de emprego, além da orientação a população

Agentes comunitários atuando na
rede de proteção e informatizados

Os agentes comunitários participam de trabalhos da rede de proteção quando necessário e contam com um tablet agilizando as informações e
georeferenciando as visitas

Alimentos para os mais vulneráveis

A prefeitura realiza a arrecadação de alimento na festa da cidade para ficar a disposição dos mais vulneráveis

Aplicativo da Sala do Empreendedor
Apoio na área de saúde a ONG's
Apoio/acompanhamento para as
mulheres vítimas de abuso
Artesanato para mulheres
Assessoria juridica para pessoas de
baixa renda

Possibilitar ao usuário consulta e download de suas certidões, cartão CNPJ, CCMEI, consulta de licitações do município e através de um “chat” tirar
dúvidas diretamente com a sala do empreendedor de sua cidade, colaborando em muito para que todos possam obter os documentos necessários
para participarem de licitações e tenham agilidade na resposta de suas dúvidas
A secretaria de saúde disponibilizam médicos para atendimento em duas ONG's do município (AMAI e APAE)
Apoio/acompanhamento para as mulheres vítimas de abuso (proteção, tratamento psicológico...) realizado pelo CREAS
A secretaria de assistência social realiza oficina de artesanato para mulheres 1 vez por semana
Assessoria juridica para regularização fundiária, para orientação a micro e pequenas empresas participarem de licitação, para os catadores de
papéis e para famílias de baixa renda que precisem desta assessoria em relação a divórcio, guarda de filho, entre outros.
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assessoria para agroindústrias

A secretaria de agricultura fornece assessoria para novas agroindústrias em relação a licença ambiental, conhecer o município, entre outras

Assistencia Técnica da Agricultura
familiar, agricultores e apecuaristas

Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar

Atendimento a usuários de drogas
em casas de reabilitação
Atendimento total de transparência
Atendimento veterinário a animais
de grande porte
Busca ativa a famílias em
vulnerabilidade social
Busca ativa das
crianças/adolescentes fora da escola
Calendário Cultural
Caminhadas na Natureza
Campanha em relação a doenças
sexualmente transmissíveis

A Segurança Municipal junto com a Assistência Social realiza trabalho de prevenção e orientação em casas de reabilitação não governamentais
que estão no município
O município atendem todas as exigências de transparências colocadas pelo Tribunal de Contas, MP ou tem TAC - Termos de Ajuste de Conduta,
criando um Site novo, mais intuitivo e com varias funcionalidade interativas
A secretaria de agricultura realiza atendimento veterinário a animais de grande porte de produção para famílias mais vulneráveis
O CRAS realiza visita para busca ativa de população que vivendo abaixo da linha da pobreza
É realizado pela rede de atendimento (serviço social, saúde, CT, educação..) busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola
A prefeitura estruturou um calendário cultural, baseado nas festas e eb=ventos mais significativos da cidade, criando a oportunidade de fortalecer
a cultura local
Evento internacional, onde Mandirituba se consolidou com 5 datas anuais, com a participação de mais 1.000 caminhantes por evento
Projetos de prevenção realizados pela saúde em parceria com a educação

Campanhas na área de saúde

O município realiza campanhas na área de saúde em parceria com educação com alunos nas escolas, diversos momentos especiais do ano

Cardápio da merenda escolar Agricultura família e nutricionista

Todo cardápio da merenda é acompanhado por nutricionista para uma garantir alimentação saudável

Central Integrada de forças de
segurança e monitoramento por
câmeras

Umas das primeiras Centrais de Segurança onde as forças das Policias Militar e Civil, amis a Guarda Municipal, unem esforços em um só ambiente,
hoje conta com monitoramento de câmeras de segurança

Coleta seletiva
Compra Metrópole
Conselho Municipal da Juventude
Conselho Municipal da Mulher

O município tem a coleta seletiva que são realizadas pelos catadores de materiais recicláveis, hoje não atende 100% das regiões, porém a prefeitura
cedeu um caminhão para a cooperativa em 2019, onde conseguirá atender 100% da população
Projeto de incentivo para que a população dê preferência de compra e venda no próprio município e que empresários locais participem das licitações
para fornecimento de produtos/serviços para a prefeitura.
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador da Juventude
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador dos Direitos da Mulher
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Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB

Conselho Municipal de Alimentação
Saudável

O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador do Direito a Alimentação Saudável

Conselho Municipal de Assistência
Social
Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente
Conselho Municipal de Educação

O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador da Assistência Social
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador de Defesa do Meio Ambiente
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador do Plano de Educação

Conselho Municipal de Previdência

O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador do Plano da Previdência

Conselho Municipal de Segurança
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso
Construção de Fóssa Séptica
Contraturno escolar e Oficinas de
Arte, Educação Física e Inglês;

O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador da Segurança

Curso para esposas dos agricultores

A secretaria de agricultura em parceria com o SENAI fornece cursos para mulheres de agricultores

Cursos para agricultores

A secretaria de agricultura em parceria com o SENAI fornece cursos para os agricultores

Cursos profissionalizantes gratuitos
para a população

Cursos Profissionalizantes para valorização da mão de obra local e Oficinas técnicas para MEI, em parceria com o sistema FIEP, o município tem o
programa jovem aprendiz, onde os cursos são escolhidos conforme as demandas das empresas do município, dentre outros programas

Desenvolvimento do turismo

O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador dos Direitos da Pessoa com Deficiência
O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador dos Direitos do Idoso
Construção de fóssa séptica nas áreas vulneráveis realizado pela Funasa
São realizadas atividades de esporte e cultura realizadas para as crianças/adolescentes no contraturno escolar

O município tem vocação para o turismo e atrai a população através do site da prefeitura e de eventos como o roteiro turístico religioso passando
pela feira da cidade, artesanato, divulgação dos espaços gastronômicos, visita ao mosteiro, entre outros
Distribuição de cestas básicas realizada pelo CRAS para as famílias abaixo da linha da pobreza

Distribuição de cesta básica
Mandirituba em Números e Educação
Mapeamento da serie histórica estatística dos principais indicadores municipais nas áreas de gestão e de educação
em números (relatórios estatísticos)
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Escolinhas esportivas- voleibol,
futebol e futsal;
Estrutura em moradias nas áreas
sujeitas a desastres naturais
Família Paranaense
Feira de atendimento a população
serviços essenciais
Feira Manduri com produtos da
Agricultura Familiar
FICA - Ficha de Comunicação do
Aluno Ausente e rede de proteção
Fiscalização da qualidade da água de
poços artesianos
Fiscalização em relação a eliminação
de despejo e a liberação de produtos
químicos e materiais perigosos na
água
Fomento PR
Guarda Mirim

As escolinhas esportivas no contraturno oferecem vagas para os alunos da rede municipal
Projeto para estruturar os locais de moradia que estão nas áreas sujeitas a enchentes e outros desastres naturais recorrentes
Atendimento a famílias na linha da pobreza, onde um técnico identifica as áreas mais vulneráveis para investimento em saneamento
O município realiza, 1 (uma) vez ao ano, feira para atendimento a população em diversas áreas (saúde, serviço social, agricultura..)
A prefeitura sede o espaço para agricultores e artesãos locais venderem seus produtos
As escolas usam a FICA - Ficha de Comunicação do Aluno Ausente para monitorar infrequência/abandono escolar
A vigilância sanitária examina as águas de poço artesiano para e verificar qualidade da água e prevenir doenças

É feita a fiscalização somente sob denúncia
Fornecimento de crédito para microempreendor e microempresa
Parceria da Guarda Municipal com a Secretaria de Educação, é uma ferramenta de promoção de cidadania, através da qual as crianças recebem
as mais variadas instruções e temas ligados à formação do cidadão.

Identidade legal e registro de
nascimento

A prefeitura fornece, através do CRAS, a identidade legal e registro de nascimento para todos

Identificação de crianças que não se
alimentam antes de ir para escola

As professoras da rede são orientadas a identificar crianças que não se alimentam antes de ir a escola e encaminhar informação para o Serviço
Social para acompanhamento

Implantação da Ouvidoria e
Protocolo Eletronico
Implantação de sistemas públicos de
abastecimento de água

Implantação do Sistema Fala.BR - Mandirituba/PR, a Ouvidoria foi estruturada, além da agilizada do Protocolo Eletrônico, economizando tempo e
papel

Implantação do Roteiro Turístico
Caminhos do Mel e Rota do Pinhão

Com uma vocação turística e pelo seu nome (Madirituba, cidade de muitas abelhas) o Caminho do mel foi estruturado para alavancar o Turismo
aliado a outras notas, como a do Pinhão

Internet na Praça Pública, locais
esportivos e educacionais

Disponibilização de internet gratuita nas Praças da cidade e em espaços de lazer

Implantação de sistemas públicos de abastecimento de água nas áreas vulneráveis pela Funasa
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Investimento em exames
ambulatoriais em parceria com
COMESP
Juizado Especial Cível
Kit Escolar
Lei de Incentivo a Indústria e
Comércio
Litações no Youtube
Localidades mais vulneráveis com
atendimento socioassistencial
Mais alfabetização
Mapeamento dos bairros mais
violentos e vulneráveis
Monitoramento da qualidade dos
serviços de saúde
Monitoramento da violência
doméstica e ações para redução
Monitoramento das famílias que
sofrem de insuficiência alimentar

Aquisição de exames em clinicas particulares para zerar as filhas da saúde
Apesar da comarca de Mandirituba ser em Fazendo Rio Grande a prefeitura sede um local ao TJPR e 2 (duas) servidoras para que os atendimentos
a população aconteça no próprio município
Material escolar e uniformes são entregues para os alunos
Como uma forma de expandir o comércio e trazer empregos a região, foi criada uma lei de incentivos, como isenção de impostos e serviços especiais,
para atrair industrias no município;
Um dos primeiros municípios a gravar as licitações e transmitir ao vivo pelo Canal do YouTube, como forma de dar transparência e demonstra aos
pequenos empresários de que forma se da uma sessão de licitação
Nessas localidades tem escolas e a prefeitura tem uma van para facilitar o atendimento feito pelas assistentes sociais nesses locais
Programa de acompanhamento diferenciado para trabalhar os desafios do processo de alfabetização
O município sabe quais são os bairro mais violentos e a principal demanda e trabalha para redução da violência
O município monitora a qualidade do atendimento na saúde através do sistema da saúde e canal de ouvidoria
A secretaria de Assistência Social monitora a violência doméstica e trabalha com ações esporádicas de prevenção
O município monitora as famílias que sofrem de insuficiência alimentar através das demandas que chegam até o CRAS

Monitoramento do Cadastro Único e
programas sociais (BPC, PBF, e
outros)

Existe um monitoramento do CadÚnico feito mensalmente pela rede de atendimento

Monitoramento do Plano Municipal
de Educação

O município possui equipe técnica de monitoramento do PME, onde monitora a percepção de qualidade dos serviços da secretaria (qualidade na
merenda, infraestrutura das escolas, qualidade do ensino) através de Conselhos (conselho da merenda, transporte, educação...)

Monitoramento do SISVAN em casos
de crianças e adolescentes

A secretaria de saúde monitora em parceria com a educação o SISVAN em caso de crianças e adolescentes através da rede de proteção

Monitoramento dos índices de uso de
O CAPS monitora o índice de álcool e droga do município
alcool e droga
Monitoramento dos índices de
violência

A secretaria monitora os índices de violência através de Boletins de ocorrência, chamados da delegacia e pelo wpp denúncia do município
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Morar Legal: Regularização Fundiária
Multirão para pesar crianças com
orientações nutricionais
ODS nas escolas
Parceria com a Associação de
catadores CATAMAND
Parceria com a ONG ABAI, sementes
orgânicas
Participação em eventos
educacionais e de Tecnologia
Patrulha Agrícola e Patrulha
mecanizada
Pavimentação com acessibilidade e
em bairros
Pavimentação em vias rurais para
pontos turísticos

Uma parceria com as Equipes da Cohapar, as propriedades que têm interesse em fazer a Regularização Fundiária e fazem a selagem e a numeração,
que,
posteriormente
serão
matriculadas
e
registradas.
A Regularização Fundiária garante o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um programa expandido pela Prefeitura
O município realiza mutirão 1 vez ao mês para pesar crianças e adolescentes e identificar possíveis casos de desnutrição
Na feira cientifica os alunos realizam os projetos voltados para a agenda 2030
O município tem grupo de recicladores formalizados como cooperativa e os incentivos fornecidos pela prefeitura são: espaço para o trabalho, ajuda
na coleta, manutenção dos carrinhos, combustível, cursos, EPI, cederam um caminhão para os catadores (parceria com a Provopar e Águas do PR)
Parceria com a ONG ABAI, que tem um trabalho de mais de 40 anos coma produção de sementes e produtos orgânicos aliado a educação de jovens
Participação no Let’s Go Festival: Maior evento de educação e tecnologia da América Latina
Oferecer a prestação de serviços de mecanização aos pequenos produtores por uma valor abaixo do mercado
Projeto próprio de pavimentação nos bairros mais carentes e sem trafegabilidade, a fim de propiciar mais qualidade de vida com um custo mais
acessível
Projeto de pavimentação cofinanciado pelo Governo estadual para cobrir 100% das ruas urbanas de Mandirituba com transporte público e escolar;

Pequeno Manduri
Plano de Mobilidade
Plano Municipal da saúde

Várias peças de Teatro são apresentadas, percebendo a importância fundamental na educação, podendo colaborar para que a criança tenha
oportunidade de atuar efetivamente no mundo, opinando, criticando e sugerindo e, também permite ajudar o aluno a desenvolver alguns aspectos:
criatividade, coordenação, memorização, e vocabulário
É um projeto em que as gestantes participam da confecção do seu enxoval, com materiais cedidos pela prefeitura
Primeiro Plano de Mobilidade Urbana sendo realizado coma Fundação da Universidade Federal do Paraná
O município tem o Plano Municipal da Saúde, ele é monitorado pelo Conselho municipal de saúde

Plano Municípal de Assistência Social

O município tem o plano municipal de assistência social que é monitorado pela vigilância socioassistencial

Processo de Eleição de Diretoras;

Aspecto da gestão escolar com viés democrático, oportunizando a participação da comunidade e comprometimento da mesma com a educação

Peças teatrais em parceria e deais
atividades culrturais;

Produção agrícola sustentável
Programa caixa d'água boa

Incentivo da prefeitura para a produção agrícola sustentável junto a pequenos produtores acontece na capacitação profissional e na compra dos
alimentos através do programa Agricultura Familiar
Programa de distribuição, lavagem e conscientização da importância da limpeza da caixa d´agua;
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Programa de atendimento aos
dependentes de álcool e drogas
Programa de orientação a
alimentação saudável

CAPS e ABAI (ONG) auxiliam com atendimento, orientação e com programas de conscientização
Nutricionistas acompanham durante todo o ano as merendas da escola e orientam as merendeiras para uma alimentação mais saudável,
coordenando campanhas e atividades dedicadas a questão nutricional

Programas para fortalecimento do
comercio local

Uma pesquisa de campo foi realizada em todos comercio, a fim de estruturar as principais demandas e manter os comitês de discussão dos principais
aspectos de fortalecimento, com feiras, dias de desconto e eventos estimuladores do comercio, além e palestras e treinamento de vendas,
financeiro, vitrine, dentre outros;

Projeto Conviver em parceria com a
UFPR

Capacitação profissionais de 114 escolas de Curitiba e região metropolitana para o reconhecimento e o enfrentamento de situações de agressões
intencionais e repetidas, violência psicológica, ameaças constantes são fatores que podem configurar a prática do bullying

Projeto de Agua Rural 50 km

Mais de 50 km de agua tratada a comunidade rurais, em parceria com a SANEPAR perfuração de poços artesianos

Projeto de educação ambiental nas
escolas

A escola tem um projeto de educação ambiental nas escolas onde são abordados temas como: conscientização a poluição e coleta de lixo, consumo
consciente da água, consumo mais consciente de energia elétrica, poluição de rios e mares, proteção a florestas...

Projeto de prevenção a consumo de
álcool e droga
Projeto de redução de índices de
violência
Projeto Esporte em ação
Projeto Mão amiga
Projeto Meio Ambiente (em parceria
com a Saúde e Agricultura);
Projeto MPT na escola (erradicação
do trabalho infantil);
Projeto Valorizando Mandirituba
(hisória das ruas e tecnologia)
Projetos Dança e Movimento nos
CMEIS
Qualificação profissional para o
grupo do PAIF
Reativação do Conselho Municipal do
Turismo

Projeto realizados nas escolas com crianças/adolescentes para prevenção ao consumo de álcool e droga
O município possui câmeras de vigilância nas ruas, policiamento rural e parceria da guarda municipal com a guarda de cidades vizinhas para
redução da violência
Esporte em ação é um projeto que leva atividades culturais para as comunidades
É uma lei municipal com objetivo criar condições financeiras e assegurar um padrão mínimo necessário para a vida de pessoas de baixa renda, com
quitação de fatura de energia, gas, cesta básica, auxilio funeral, orientação assistencial, dentre outras.
Campanhas de conscientização sobre diversos temas são estruturadas pelas secretarias conjuntamente, como a coleta seletivas, lixo nos rios,
cuidamos com o meio ambiente, horas familiar, dentre outros
Projeto em Parceria com o MPT, de conscientização e treinamento dos profissionais de educação para a erradicação do trabalho infantil
Cada placa de rua trás uma história, com um QRCode na placa, você passa a conhecer a história da rua e da pessoa da qual ela recebeu o nome,
além e valorizar a cidade, é uma aula de história e resgate cultural
projeto desenvolve a dança como uma arte nas escolhas, a fim de desenvolver nas crianças muito cedo o gosto pela música e movimento
É realizado qualificação profissional para famílias do PAIF (panificação, cabelereiro, corte e costura, manicure e pedicure, lavador e passador de
roupa...)
O controle e a colaboração social são fundamentais em especial no Turismo, afinal, não é o poder público que recebe o turista, e sim a comunidade
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Reforço escolar para as escolas que
estão com nota baixa no IDEB

As escolas que estão com nota baixa no IDEB contam com reforço escolar para os alunos

Regularização da Ciman – Cidade
Industrial de Mandirituba

Regularização das áreas industriais municipais, em especial o centro industrial

Revisão do Plano Diretor

Um mecanismo legal que orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos tais como a preservação
da natureza e da memória, e de outro os interesses particulares de seus moradores, com 10 anos, em 2019 recebeu uma revisão frente ao
organismo vivo que são as cidades

Sala do empreendedor

Em parceria com o Sebrae, há um espaço na prefeitura para atendimento a microempreendedor e pequenas empresas para orientação e
atendimento.

Saneamento da dívida da previdência o município está sanando a dívida da previdência.
Saúde da mulher
Serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos
Serviço funeral
Sistema de gestão administrativo
Cloud
Sistema de gestão da secretaria de
saúde
Tarifa zero e Transporte para
estudantes universitários
Total de 6 mulheres nas secretarias
municipais
Visita da guarda municipal nos
bairros e comunidades
Vocação econômica do município

A secretaria de saúde faz busca ativa a mulheres 2 (dois) sábados ao ano para realizar consultas, exames preventivo e orientações para elas
A secretaria de assistência social realiza os SCFV para crianças adolescentes e idosos com diversas atividades
A prefeitura sede urnas mortuárias e a gaveta para sepultamentos de famílias carentes
O município possui um sistema de gestão (administrativo, compras, financeiro, protocolo, etc.) municipal integrado.
A secretaria de saúde trabalha com um sistema de cadastro, registro de atendimento, controle de medicação, onde é atualizado instantaneamente
Ônibus municipal gratuito para a população
90% dos que ocupam cargo de chefia das secretarias são mulheres.
A guarda municipal realiza visitas nos bairros para verificar possíveis demandas da população
Com uma vocação econômica mais agrícola, procura desenvolver projetos voltados a expansão do Turismo e da indústria limpa
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ANEXO II
Descrição do ODS e competência do município 2018 e 2019
Sobre o ODS 1
Trata da erradicação da pobreza, que não se diz respeito somente a ter ou não dinheiro,
patrimônio, mas sim, acesso a serviços básicos essenciais como energia elétrica, água potável,
entre outros.
Competência do Município no ODS 1
Cabe ao Município a responsabilidade de identificar 100% quem são as pessoas mais pobres,
vulneráveis que estão em moradias sujeitas a desastres naturais e dirigir os recursos e serviços
necessários para ajudá-los a vencer a pobreza. Sendo assim para o alcance do ODS 1 devem
existir ações e políticas públicas efetivas de combate à desigualdade que promova a inclusão
social destas pessoas. É importante também destacar que fortalecer parcerias com o setor
privado e sociedade civil pode potenciar todos esforços.
O ODS 1 e o Município
Foram identificadas 23 políticas públicas, ações ou programas em 2018 e 27 em 2019
desenvolvidos no município que trabalham o ODS 1, erradicando a pobreza e suas várias formas,
trabalhando as metas 1.3, 1.4 e 1.5 que falam de proteção, acesso à serviços e resiliência dos
mais pobres. Porém sentiu-se falta da Meta 1.1 e 1.2 que trabalham de forma quantitativa com a
pobreza, e por mais que o município tenha várias ações que impactam diretamente para atingir
as Metas 1.1 e 1.2 elas não são quantificadas e acompanhadas. É necessário utilizar os dados
existentes no município para dimensionar a atual situação para que as metas 1.1 e 1.2 sejam
trabalhadas.

Sobre o ODS 2
Trata de questões relacionadas a fome e a nutrição, que não se diz respeito somente a ter ou não
a alimentos, mas sim, alimentos nutritivos e seguros a saúde. Além da boa alimentação, busca-se
melhorar a agricultura local, dando destaque a agricultura familiar e com isso aumentar a renda
de pequenos produtores.
Competência do Município no ODS 2
Cabe ao Município a responsabilidade de identificar 100% da população sem acesso a
alimentação segura e nutritiva, acompanhar índices de desnutrição e promover uma política
municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável para todos. Uma questão
diretamente ligada a segurança alimentar e essencial é o fornecimento de água e o saneamento
básico nas áreas ainda não atendidas. O município deve também, além de possibilitar que
pequenos produtores rurais consigam acessar os recursos destinados a produção de alimentos,
incentivar a produção agrícola sustentável junto a eles, apoiando, conscientizando e fiscalizando
suas ações.
O ODS 2 e o Município
Foram identificadas 18 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 2, e nesta ODS o município trabalha todas as metas e fica claro o
incentivo à agricultura familiar e o apoio dado pelo mesmo aos agricultores oferecendo
atendimento, tecnologia, treinamento e outras frentes que o faz sair na frente não apenas nesta
ODS mas na ODS 8 a qual fala de emprego e trabalho. Diretamente o fomento a agricultura
familiar gera impactos positivos no desenvolvimento do município. Sugere-se aqui o município
quantifique o trabalho realizado na agricultura familiar e divulgue anualmente o impacto
produzido para que boas práticas como está se multipliquem no Brasil.
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Sobre o ODS 3
Trata de questões relacionadas a saúde e o bem-estar e consiste em ajudar as pessoas a viverem
por mais tempo e em melhores condições. As questões de saúde e bem estar são transversais e
abrangentes, visto que saúde também está relacionada a diferentes questões abordadas em
outros ODS como a água potável, alimentação saudável, produção agrícola, violência, prática de
esportes, entre outras.
Competência do Município no ODS 3
Cabe ao Município a responsabilidade de garantir que 100% da população tenham acesso
igualitário as ações e serviços de saúde e monitore índices de mortalidade, doenças, internação
hospitalar, desnutrição infantil, para ações contínuas de melhoria da situação de saúde das
famílias. Cabe também, participar efetivamente e criar instrumentos de planejamento urbano
junto a outras secretarias para orientação e fiscalização sanitária da produção agrícola, escolas,
transporte público, entre outros. O município deve ter conhecimento do contexto familiar da
região e suas particularidades para um atendimento de saúde personalizado visando um
planejamento estratégico de prevenção e redução de índices.
O ODS 3 e o Município
Foram identificadas 17 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 3 em 2018 e 18 em 2019, especialmente nas metas 3.3, 3.4, 3.5,
3.7 e 3.8. Essas metas estão ligadas a campanhas na área de saúde que reforçam a prevenção e a
cobertura de atendimento da saúde. Sobre as metas não trabalhadas sugere-se atenção para
desenvolvimento de projetos em duas metas:
Na Meta 3.6 que fala em reduzir as mortes na estrada, pois o município é cortado por uma
Rodovia Federal, e ainda este faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, o que gera um
imenso trafego de trabalhadores entre os municípios. É necessário começar campanhas sobre o
tema, e utilizar as escolas, principalmente no Ensino Médio na conscientização sobre os perigos
do trânsito.
E na Meta 3.9 trabalhar o incentivo a agricultura familiar orgânica, a qual trabalharia além desta
meta de redução de poluição e males a saúde da ODS 3, envolveria indiretamente a ODS 2 e a
ODS 8, que envolvem agricultura, desenvolvimento e emprego.

Sobre o ODS 4
Trata de o município fornecer educação inclusiva e equitativa para toda a população. As
questões de saúde e bem estar são transversais e abrangentes, visto que saúde também está
relacionada a diferentes questões abordadas em outros ODS como a água potável, alimentação
saudável, produção agrícola, violência, prática de esportes, entre outras.
Competência do Município no ODS 4
Cabe ao Município identificar as pessoas e as comunidades mais vulneráveis e quais grupos estão
excluídos dessas oportunidades, levantar as taxas de escolarização, analfabetismo e
crianças/adolescentes fora da escola e revisar seus planos municipais de educação para estar
adequada ao PNE. Apesar da obrigatoriedade constitucional garantir apenas a educação básica,
pede-se a iniciativa do Município para que as pessoas tenham oportunidades de educação e de
aprendizagem em todos os níveis. Outra questão é a formação das equipes que atuam na área da
educação, essas equipes devem estar capacitadas para implantar e gerir as políticas públicas
assim como disseminar assuntos dos ODS.
O ODS 4 e o Município
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Foram identificadas 11 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 4. Nesta ODS sugere-se a quantificação de algumas metas,
principalmente as envolvidas na profissionalização de adultos, para avaliar o impacto que os
programas causam no município..

Sobre o ODS 5
Trata de questões relacionadas a igualdade de gênero, com o empoderamento das mulheres.
Aborda a luta pelo fim da discriminação e da violência contra elas e dos direitos iguais a
propriedade, trabalho, recursos financeiros, recursos naturais entre outros.
Competência do Município no ODS 5
É um tema que não há obrigações legais e constitucionais, como saúde e educação por exemplo.
O Município deve primeiramente, se familiarizar com o tema, visto que é de extrema
importância e que precisa entrar na pauta das políticas públicas municipais. Cabe que ele
monitore índices de violência doméstica, sexual, casamentos prematuros/forçados de crianças,
para ações posteriores. É importante que o município tenha mapeado as residências chefiadas
por mulheres para disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção
social, bem como a promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família.
O ODS 5 e o Município
Foram identificadas 4 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 5 em 2019, crescendo 1. Nesta OS o município se destacou pela
participação das mulheres em cargos de secretaria, inclusive a vice-prefeita é mulher, o que é
uma raridade em meio a política e cargos de gestão no Brasil. Porém, a ODS é pouco trabalhada e
não se identificou projetos que conscientizem e trabalhem para acabar com a discriminação
contra todas as mulheres e meninas. Como um primeiro passo, sugere-se incluir no calendário
escolar, para se tratar de forma transversal a discriminação no dia internacional das mulheres.
Neste dia todos os professores deveram trabalham com temas referentes à mulher, uma forma
de conscientizar desde pequenos tantos os meninos como as meninas sobre o tema.

Sobre o ODS 6
Trata do acesso a água de qualidade para consumo e saneamento. Como já falado nos outros
ODS, esta meta está profundamente ligado a redução da pobreza, crescimento econômico,
saúde, segurança alimentar e bem-estar.
Competência do Município no ODS 6
Cabe ao Município identificar as famílias que estão sem acesso a água potável e saneamento
básico e implementar políticas públicas de gestão sustentável da água e saneamento para todos.
O município deve também promover ações de educação e saúde sobre o uso da água e
saneamento básico.
Caso o acesso a água e saneamento seja terceirizado para empresas privadas cabe ao município
mobilizar a sociedade civil. Vale ressaltar que é importante que a gestão municipal defina metas
para melhorias do atendimento e cobertura do acesso a água e saneamento no seu Plano
Municipal de Saneamento.
O ODS 6 e o Município
Foram identificadas 8 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 6. Apesar da ODS ser trabalhada no município com várias frentes
(construção de fossas sépticas, saneamento rural, fiscalização de poços artesianos e outros
programas) essa ODS é dificultada pelo município ter grande parte da sua população da área
rural, que exige um esforço a mais no alcance do objetivo. Em tempo, vale ressaltar a
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necessidade de se quantificar as metas, principalmente das construções de fossa séptica para
avaliar anualmente o avanço do município. Mesmo com toda as dificuldades o município realizou
50 km de extensão de agua rural

Sobre o ODS 7
Trata não só do acesso à energia por toda população, mas sim o uso eficiente, o combate ao
desperdício e a redução dos custos de produção. Trata do uso e incentivo a energias renováveis,
eficientes e não poluentes.
Competência do Município no ODS 7
Cabe ao Município identificar as famílias sem acesso a energia elétrica e informa-los sobre o
Programa Luz para Todos e as formas de acesso. O Município deve informar e conscientizar a
população sobre a necessidade do uso racional do consumo da energia e incentivar o uso de
energia renováveis.
Cabe também, garantir que toda família que tenha renda per capta de até meio salário mínimo,
ou esteja inscrita no Cadastro Único ou receba o Benefício de Prestação Continuada tenham
desconto na conta de luz, assim como os que necessitem de uso contínuo por motivo de saúde
de aparelhos ligados a energia elétrica.
O ODS 7 e o Município
No que se refere a competência do município para este objetivo, campanhas de conscientização
e implementação das políticas nacionais (BPC, PBF, Luz para todos e outros) faz com que, apesar
de ter apenas 2 ações em ambos os anos, considera-se que o município atende a ODS e trabalha
a mesma dentro de seu alcance.

Sobre o ODS 8
Trata do desenvolvimento econômico, da modernização tecnológica, da inovação e do trabalho,
que não se diz respeito somente a ter ou não emprego, mas sim o trabalho decente, combate ao
trabalho infantil, desemprego entre jovens, carga de trabalho das mulheres, respeito aos direitos
trabalhistas, entre outros. Propõe incentivo ao turismo sustentável que gera emprego,
crescimento econômico e produção.
Competência do Município no ODS 8
Cabe ao Município identificar e monitorar as crianças que se encontram em risco em relação ao
trabalho infantil, promover projetos e ações de prevenção e conscientização com as famílias.
Em relação a geração de empregos, o Município deve criar estratégias de desenvolvimento
econômico baseado na sua vocação e incentivar por meio de cursos, feiras, parceria com
empresas privadas o primeiro emprego dos jovens.
Outra questão é em relação ao crescimento econômico, cabe ao gestor municipal divulgar
através de materiais técnicos de comunicação, informações claras e explicativas com indicadores
sociais e econômicos, dados fiscais e incentivos, infraestrutura, cadeia produtiva, turismo, entre
outras informações do município para atrair possíveis investidores e propagar o turismo local.
O ODS 8 e o Município
Foram identificadas 14 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 8 que trabalham o desenvolvimento, o crescimento econômico e
o emprego em 2018 e 16 em 2019. O município trabalha várias metas desta OS, principalmente
no que se refere a agricultura. É importante ressalta que existe um projeto de prevenção ao
trabalho infantil no município o que atende diretamente a Meta 8.7. Sugere-se para atender
amplamente a ODS 8 o município desenvolver material de divulgação de informações do
município visando atrair possíveis empresas convergentes a vocação do município e para
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desenvolvimento do turismo local, além da lei de incentivos industriaise estruturação do
Caminho do Mel e rota do Pinhão.

Sobre o ODS 9
Trata de construir infraestruturas resilientes, capazes de resistir a riscos naturais e desastres,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação e desenvolvimento
tecnológico.
Competência do Município no ODS 9
Cabe ao Município desenvolver suporte de qualidade, sustentável e resiliente que garanta que
todos os locais possam se conectar-se ao resto do mundo, está infraestrutura está relacionada ao
transporte, saneamento, energia, telefonia, internet, sistemas de informações e comunicação.
O município deve também fortalecer e incentivar pesquisas científicas com finalidade de
melhorar o desenvolvimento econômico, social e sustentável.
O ODS 9 e o Município
Em 2018 Foram identificadas 6 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 9 e em 2019 são 9, porém a industrialização sustentável que tem
como foco o desenvolvimento econômico e social não é trabalho. O município está
estrategicamente localizado, e perto de grandes polos, porém falta trabalhar sua divulgação.
Além disso, é necessário que o município busque a cobertura de telefonia celular e de acesso à
internet, dois itens de infraestrutura que trazem perdas econômicas ao município ela sua pouca
abrangência. Projetos como internet na Praça amenizam a falta de cobertura de internet a
população que usufrui em locais públicos.

Sobre o ODS 10
Trata as questões relacionadas as desigualdades. Esse objetivo pretende reduzir a distância que
separa os ricos dos pobres. Essas desigualdades pode ser vistas na diferença de renda,
patrimônio, qualidade de moradias, acesso a serviços básicos, fazendo com que grupos fiquem
excluídos social, econômico e politicamente.
Competência do Município no ODS 10
Cabe ao Município identificar todas as desigualdades através de análise dos indicadores de todos
os setores que contribuem para elas, focando nos grupos mais vulneráveis. Por exemplo: o
Município pode saber quantas crianças não estão na escola, mas deve saber também quantos
são meninos e quantos são meninas, em qual idade a evasão é maior, qual a renda per capta
destes, onde vivem....
Com essas informações poderá dotar políticas efetivas, especialmente de proteção social e
salarial e alcançar progressivamente uma maior igualdade.
O ODS 10 e o Município
Em 2018 foram identificadas 7 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 10 porém sentiu-se falta de um diagnóstico social no município
que informe claramente os indicadores a serem trabalhados referente as desigualdades. Sugerese que o município invista em um diagnóstico de vulnerabilidade social com pesquisa domiciliar,
que identifique que ações podem ser melhor trabalhadas para esta ODS. Em 2019, foram 8
ações, coma anetrada do Pano de mobilidade que terá uma função social importante.

Sobre o ODS 11
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Trata de tornar as cidades e os assentamentos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, é
proporcionar a todos os habitantes, inclusive aos mais pobres e portadores de deficiências, os
serviços básicos necessários para uma vida segura.
Competência do Município no ODS 11
Cabe ao Município mapear todas as ocupações em áreas de risco e criar estratégias de defesa
civil no Plano Municipal para atender famílias possivelmente afetadas por desastres naturais.
É de responsabilidade do município criar políticas especificas de habitação, defesa civil,
saneamento, lazer e mobilidade urbana de qualidade e com acessibilidade para todos.
O ODS 11 e o Município
Foram identificadas 6 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 11, em 2019 ficharam com 8 ações. Nesta ODS destaca-se o
atendimento de 1005 da população com transporte públicos, o que é sem sombra de dúvidas um
desafio vencido por se tratar de um município com grande parte da sua população em zonas
rurais. Além disso o município ainda oferece tarifa zero e transporte para estudantes, o que
fomenta a ODS. Pensando na competência do município, se faz necessário olhar para a
habitação, e novamente o diagnóstico e vulnerabilidade pode nortear a necessidade desta
política no município caso este não tenha levantamento de dados sobre o tema. Com a revisão
do Plano Diretor e a elaboração do Plano de Mobilidade, em 2019 o municipoio deu um
importante passo nessa direção estratégica. Ainda nesta ODS lembramos das Metas atendidas na
ODS 6 que tem ligação direta a esta ODS, fazendo que o município trabalhe os ODS de forma
integrada.

Sobre o ODS 12
Trata dos padrões de produção e de consumo sustentáveis, ou seja, produzir e consumir apenas
o que necessitamos.
Competência do Município no ODS 12
É de responsabilidade do Município a preservação do meio ambiente. Cabe a ele, elaborar seu
planejamento municipal referente a destinação de rejeitos a partir de diagnósticos, para que
produtos químicos sejam descartados de maneira ambientalmente adequada ao longo de todo o
ciclo de vida destes e com isso reduzir a liberação de poluentes no ar, água e solo, e minimizar
seus impactos negativos sobre a saúde e o meio ambiente. Outra questão é elaborar ações e
projetos referente ao consumo consciente, prevenção, redução, reciclagem e reuso de produtos
para toda população.
O ODS 12 e o Município
Foram identificadas 6 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos no
município que trabalham o ODS 12, em 019 referentes as metas 12.3 , 12.5 e 12.7 com
programas de conscientização e capacitação da população. Para nortear melhor este objetivo
sugere-se um diagnóstico ambiental para que o município possa se planejar nas questões
referentes a preservação de área ambientais, a destinação de rejeitos e a outras questões
pertinentes ao tema, em especial a parceria entre as secretarias e o envolvimento da área
educacional.

Sobre o ODS 13
Trata de tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos e mostra
as ações que devem ser feitas no nível municipal para ajudar a combater a mudança do clima e
seus impactos.
Competência do Município no ODS 13
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O governo municipal é comprometido com a agenda de clima através da Política Nacional sobre a
Mudança do Clima (PNMC) e cabe a ele levantar ameaças e impactos adversos das mudanças
climáticas do Município e posteriormente criar planos, projetos para diminuir essas ameaças.
Outra questão é que atores chaves do Município estimule a reflexão sobre este tema em
diversos âmbitos, como a escolas, unidades de saúde, festas municipais, entre outros.
O ODS 13 e o Município
Foi identificado 2 projetos desenvolvidos no município que trabalham o ODS 13 nas escolas
abordando temas como: conscientização a poluição e coleta de lixo, consumo consciente da
água, consumo consciente de energia elétrica, poluição de rios e mares, proteção a florestas e
outros pertinentes a educação ambiental.

Sobre o ODS 14
Trata de conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável.
Competência do Município no ODS 14
Não são só as cidades litorâneas as responsáveis por conservar e usar sustentavelmente os
oceanos, os mares e os recursos marinhos, os Municípios não litorâneos também tem
responsabilidade porque ao poluir seus rios e lagos, estão contaminando os oceanos, visto que
tudo deságua no mar. Cabe ao Município evitar que o esgoto e resíduos industriais sejam
despejados nos rios e lagos, encontrar uma solução sustentável para o descarte de resíduos
sólidos e promover ações de conscientização para a população.
O ODS 14 e o Município
A mesma ação trabalhada no ODS 13 também aborda o ODS 14, que trata da poluição de rios e
mares.

Sobre o ODS 15
Trata da preservação dos ecossistemas terrestres, das florestas e da biodiversidade que já
existem e da reversão dos anos já causados.
Competência do Município no ODS 15
O Município tem papel como provedor de serviços de água, saneamento, resíduos sólidos e é
capaz de impulsionar mudanças em sua comunidade. Portanto, cabe a ele combater a
desertificação e perda de biodiversidade, e criar projetos para que utilize a biodiversidade de
forma sustentável, contemplando formação de pessoal, criação e fortalecimento de instituições
dedicadas a pesquisas nessa área.
O ODS 15 e o Município
A mesma ação trabalhada no ODS 13 e 14 também se encaixa na ODS 15, reforçando que a
sugestão dada na ODS 12 de um diagnóstico ambiental poderia impactar diretamente essas 4
ODS e possibilitar que o município se planejasse com maior efetividade nestes objetivos.

Sobre o ODS 16
Trata de segurança, de proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Competência do Município no ODS 16
É responsabilidade do Município zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas. A segurança pública é atribuição do Estado, mas cabe aos municípios acompanhar
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indicadores de violência e trabalhar por meio da educação, assistência social e saúde em parceria
com a área de segurança a prevenção e o combate a todo tipo violência.
O ODS 16 e o Município
Em 2018 foram identificadas 23 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos
no município que trabalham o ODS 16, que passaram para 28 em 2019. Ela é amplamente
trabalhada no município com vários conselhos municipais que tratam de assegurar vários
direitos, além de projetos referentes aos temas de violência. Além da importância dos Conselhos,
a transparência é um importante pilar, como as licitações no youtube, ouvidoria e protocolo
eletrônico, que asseguram a Prefeitura ferramentas de comunicação e transparência, ligados
Para atender plenamente esta ODS o município deve garantir a participação destes conselhos e
possibilitar a instrumentalização dos mesmo para que eles garantam a prevenção e o combate a
todo tipo violência.

Sobre o ODS 17
Trata dos mecanismos necessários para implementar a Agenda 2030: recursos financeiros,
recursos humanos, recursos tecnológicos e de informação.
Competência do Município no ODS 17
Não basta o Município ter objetivos e metas, é preciso ter os meios para implementar as ações e
promover a formação de parcerias eficazes nas esferas pública, privada e com a sociedade civil
para alcance dessas metas. Cabe aos gestores público qualificar e incentivar cada vez mais os
servidores públicos a darem o melhor de si, desenvolver um organograma compatível com o
tamanho e vocação do município e com os objetivos a alcançar. O Município deve elaborar
indicadores que permitam medir progressos alcançados em matéria de desenvolvimento
sustentável, e trabalhar para aumentar a receita, reduzir as despesas de custeio e aumentar
investimentos visando ao bem-estar da população.
O ODS 17 e o Município
Em 2018 foram identificadas 15 políticas públicas, programas, ações ou projetos desenvolvidos
no município que trabalham o ODS 17, em 2019 18. São projetos atuantes em outras ODS que
são realizados com parcerias com outras instituições. Sugere-se nesta ODS que os gestores
públicos qualifiquem e incentivem cada vez mais os servidores públicos em relação a Agenda
2030, engajando os mesmos em cada projeto. É importante elaborar indicadores que permitam
medir progressos alcançados em todos os temas já abordados e sugeridos como melhorias. E
ainda, fortalecer as parcerias existentes e buscar novas para fortalecer o município no
cumprimento da Agenda 2030 e de outras metas específicas da sua gestão.
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