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Institucionalização da Agenda 2030  
 
 
Prêmio ODS Brasil 2018 
 

Instituição Responsável: Prefeitura Municipal de Barcarena/PA.   

Contato: Patrícia Miranda Menezes 

E-mail: agenda2030.gabineteprefeito@gmail.com 

Telefone: (91)99194-8123 / (91)99114-8000 

Endereço: Av. Cronge da Silveira, 438, Centro – Barcarena/PA. 

Local de realização: Barcarena/PA  

Data de início da prática: 01/10/2015 
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Caracterização da situação-problema 

O município tinha um histórico de décadas de gestões assistencialistas, ligadas as oligarquias 

locais, em que os instrumentos de gestão obrigatórios - Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) - eram meras peças 

orçamentárias, sem definição de ações estruturantes de médio e longo prazo que 

promovessem o desenvolvimento local. O arcabouço jurídico municipal era incompleto - não 

havia, por exemplo, Lei de Uso e Ocupação do Solo - e desatualizado. 

 

Objetivos da prática 

Visando reverter este quadro, a Prefeitura Municipal de Barcarena decidiu alinhar todos os 

instrumentos de planejamento e gestão governamental e o arcabouço jurídico municipal às 

Agendas de Desenvolvimento da ONU, almejando a implantação e implementação de 

políticas públicas e legislações que assegurem à população o acesso a serviços públicos de 

qualidade que garantam os seus direitos fundamentais previstos na Constituição, promovam 

o desenvolvimento local sustentável e, consequentemente, a redução das desigualdades e 

melhoria na qualidade de vida da população.  

 

Descrição da implantação da prática  

A Prefeitura iniciou a institucionalização das Agendas de Desenvolvimento da ONU em 2013, 

quando elaborou o PPA 2014-2017 tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) e a Agenda Pós-2015. A dimensão estratégica do PPA estabeleceu como 

visão de futuro o reconhecimento do município, até 2025, como uma cidade sustentável. 

Para isso, propôs ações e políticas estruturantes que promovam o equilíbrio entre as esferas 

econômica, social e ambiental. Em seguida, um Decreto municipal instituiu como prioridade 

de gestão o alinhamento de todos os planos, programas, projetos e ações da Prefeitura aos 

ODM e a vinculação de seus ícones a todo material de divulgação governamental. Teve início 

um ciclo permanente de qualificação dos servidores - que perdura até hoje - para que eles 

adquiram as capacidades necessárias para realizar esse alinhamento; e de sensibilização e 

engajamento da sociedade por meio do Núcleo ODM Barcarena. A Prefeitura participou de 

todas as atividades promovidas pela Presidência da República e pelo Ministério das Relações 

Exteriores durante o processo de negociação multilateral da Agenda Pós-2015, em especial 

as atividades em defesa do então ODS Urbano. A cada nova definição da Agenda Pós-2015, 

as informações atualizadas iam sendo repassadas para os servidores e a sociedade. Devido a 

isso, a transição dos ODM para a Agenda 2030 foi um processo natural no município. Em 

outubro de 2015, os ícones já haviam sido substituídos, o conteúdo da qualificação dos 

servidores e da sensibilização da sociedade já havia sido atualizado e a Prefeitura iniciou um 

novo ciclo de democratização do tema, por meio da Rede ODS Barcarena. Como resultado, 

todos os instrumentos de planejamento e gestão foram alinhados à Agenda 2030. O Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano 2016-2026, por exemplo, foi alinhado à Agenda 2030 e 
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à Nova Agenda Urbana vinculada ao ODS 11. Em 2017, logo após assumir seu segundo 

mandato, o prefeito publicou um novo Decreto apenas atualizando o texto do anterior - de 

ODM para Agenda 2030 - mas mantendo o seu teor, ratificando a institucionalização da 

Agenda como prioridade de gestão. O PPA 2018-2021 também atualizou o texto da 

dimensão estratégica do anterior, mantendo a sua essência e visão de futuro. 

 

Recursos financeiros  

Origem dos Recursos Realizado em 2017 Previsto para 2018 

Recursos próprios da instituição 
responsável pela gestão da prática 

17.465,00 282.000,00 

De parcerias:   

• Instituições privadas nacionais   

• Instituições públicas nacionais   

• Instituições internacionais   

Outros   

Total  17.465,00 282.000,00 

 

Equipe da prática 

Origem da equipe Número de pessoas 

Entidade responsável pela gestão da 
prática 

24 

Entidades parceiras  

Voluntários/outros  

Total  24 

 

Instituições parceiras  

A Rede ODS Barcarena - vinculada à Rede ODS Brasil - articula parcerias entre instituições 

públicas e privadas, igrejas, organizações da sociedade civil, conselhos de políticas públicas e 
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universidades, visando o desenvolvimento de ações colaborativas que contribuam com a 

implementação da Agenda 2030. A Prefeitura é co-fundadora da Rede ODS Brasil e financia 

ações desse coletivo dentro e fora do estado do Pará, por reconhecer e valorizar a 

importância da troca de experiências e do estabelecimento de parcerias entre diversos 

atores sociais. 

 

Participação dos beneficiários  

Os beneficiários participam ativamente por meio de audiências e consultas públicas; dos 

programas e projetos desenvolvidos pelas Secretarias; dos Conselhos de Políticas Públicas e 

dos Grupos Temáticos da Rede ODS Barcarena. Por isso é difícil mensurar o número de 

pessoas envolvidas. 

 

Resultados alcançados  

O alinhamento do planejamento governamental às Agendas de Desenvolvimento da ONU 

gera a identificação das áreas prioritárias para investimento; a otimização dos recursos 

humanos, materiais e financeiros ao identificar duplicidade de ações e facilitar a integração 

entre todos os órgãos de governo; o engajamento de vários atores sociais; o fortalecimento 

da participação e do controle social. 

A Agenda 2030 foi completamente institucionalizada no município. Por ser a base do PPA, 

toda e qualquer ação no município tem como foco as metas dos ODS. Ela faz parte da rotina 

de todo servidor municipal, de todos os alunos da rede municipal de ensino, de todas as 

pessoas que são atendidas nos equipamentos públicos municipais, que participam das 

audiências e consultas públicas, etc. 

 

Convergência da prática com políticas públicas vigentes 

Tendo em vista que o Plano Plurianual 2018-2021 foi elaborado alinhado com a Agenda 

2030, todas as políticas públicas vigentes são convergentes à ela. 

 

Lições aprendidas 

Desafios encontrados  

O monitoramento e avaliação das ações devido a falta da “cultura do registro” e a falta de 

definição dos indicadores oficiais da Agenda 2030. 
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Fatores críticos de sucesso  

O principal fator para o sucesso da prática é o engajamento direto do prefeito, que sempre 

reforça - em reuniões de secretariado ou discursos para a população - o que determinou via 

Decreto: que o alinhamento das ações governamentais à Agenda é prioridade de gestão por 

qualificar o planejamento e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da 

população. Outro fator importante é a vinculação visual, ao inserir os ícones 

correspondentes as ações em uniformes, papéis timbrados, folders, etc. (exemplo: ODS 4 no 

uniforme escolar, ODS 5 no carro da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres) os 

"quadrados coloridos" espalhados por toda a cidade despertam a curiosidade da população. 

A prática venceu a barreira da departamentalização, muito comum na Administração 

Pública. Ao focar na transversalidade e indivisibilidade dos ODS, os órgãos do governo 

passam a "dialogar" e trabalhar em conjunto. 

 

 

 

 

 


