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Antecedentes
Após assistir as aulas da disciplina “O papel dos Municípios nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”, ministrado pela professora Silvana Helena Granemann, eu identifiquei o problema que
ocorre na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de
Janeiro onde estava lotado. A partir daí vislumbrei a possibilidade de melhoria na Gestão dos
recursos públicos gerenciados pela Secretaria, utilizando esse aprendizado para promover o
alinhamento do Plano Plurianual (PPA) aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para
o cumprimento da Agenda 2030 que não vem ocorrendo no Município. O Plano Plurianual (PPA), “é
uma Lei que estabelece a organização da ação governamental em programas, ações e metas
regionalizadas, voltados para o cumprimento das diretrizes estratégicas e dos objetivos do governo
para o período de vigência do Plano” 1 . Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
consistem em uma, visão comum para a Humanidade onde se fez um contrato social entre os
líderes mundiais e os povos, disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon." São uma lista das
coisas a fazer em nome dos povos e do planeta, e um plano para o sucesso” 2 . Os 17 ODS,
aprovados por unanimidade por 193 Estados-membros da ONU, reunidos em Assembleia-Geral,
visam resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em
desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás. Os ODS foram pensados a
partir do sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), entre 2000 e 2015, e
pretendem ir mais longe para acabar com todas as formas de pobreza. Trata-se de uma agenda
alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável (social,
econômico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. 3 Os ODS são
resultado de um acúmulo de experiências, debates e negociações globais. O presente TCC propõe
a realização de estudos, por meio de uma pesquisa descritiva tanto explicativa pelo método
documental, bibliográfico e qualitativo que apresenta resultados e aproximações nas temáticas
entre o Plano Plurianual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste trabalho,
apresentam-se reflexões para fins de futuros estudos e possíveis desdobramentos para o
aprimoramento do PPA, na perspectiva das sustentabilidades.

Palavras-chaves: Plano Plurianual. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030

1

Fonte: LEI Nº 6317 DE 16 DE JANEIRO DE 2018. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/2018/632/6317/lei-ordinaria-n-6317-2018dispoe-sobre-o-plano-plurianual-para-o-quadrienio-2018-2021. Acessado em 27 de out. 2018.
2 Fonte: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entram em vigor a 1 de janeiro. Disponível em <

https://www.unric.org/pt/actualidade/32127-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-entram-em-vigor-a1-de-janeiro>. Acessado em 27 de out. 2018.
3

Fonte: Guia sobre Desenvolvimento Sustentável. 17 objetivos para salvar o mundo. Disponível em
<https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf>. Acessado em 27 de out. 2018.
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INTRODUÇÃO
Esse projeto busca desenvolver um estudo comparativo das possibilidades de aproximação
e alinhamento entre O Plano Plurianual (PPA) e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Esse alinhamento resultará na integração do plano que estará em
vigência no quadriênio 2018/2021, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
apresentados em setembro de 2015, durante a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
Nesta ocasião, foi aprovada a nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável composta
por 17 Objetivos, com vigência entre 2015 e 2030. Os ODS representam a continuidade de
ações empreendidas no nível global que buscam avançar em uma agenda comum para o
desenvolvimento, processo iniciado com os ciclos de conferências mundiais realizadas de
maneira mais sistemática a partir da década de 1990 e com a aprovação dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), que vigoraram entre 2000 e 2015.

1. DIAGNOSTICO
1.1. Definição do problema

A sustentabilidade tem se tornado uma ferramenta para promover a sensibilização,
comunicação e formação de pessoas mais comprometidas com o enfrentamento de
problemas econômicos e socioambientais vivenciados pela humanidade nas últimas
décadas. Considerando esse fato existe a necessidade da implementação da
sustentabilidade em diversas estruturas organizacionais, buscado desenvolver processos e
sistemas eficientes ao uso e demanda de recursos, à minimização de impactos e à
integração das questões de ordem ambiental, cultural, econômica, política e social no
desenvolvimento de processos e resolução de problemas.
De acordo com as Nações Unidas foi feita uma negociação do processo que abrangeu
mais de dois anos, com a participação sem precedentes da sociedade civil, os 193
Estados-membros chegaram a um acordo sobre a ambiciosa agenda que inclui 17
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que buscam, até 2030, erradicar a
extrema pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar das pessoas, ao mesmo tempo
em que protege o meio ambiente.
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Com o intuito de ajudar a melhorar o nosso planeta foi vislumbrada a possibilidade de
começarmos a mudança no PPA da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos da Cidade do Rio de Janeiro, pois foi detectado que os Programas apresentados
não demonstram a quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão relacionados de
forma a cumprir a Agenda 2030. Para ilustrarmos melhor esses ODS, apresento abaixo a
figura dos cinco P’s.

Figura1 – Cinco P’s
Fonte: Apresentação fornecida por Moema Freire
Coordenadora da Unidade de Paz e Governança do
PNUD (Material de Estudo do Curso Especialização
em Gestão Pública - 2018, com ênfase em governo
Local)

1.2. Contexto/justificativa do problema
Após assistir as aulas da disciplina “O papel dos Municípios nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”, ministrado pela professora Silvana Helena Granemann, eu
identifiquei o problema que ocorre na Prefeitura do Rio de Janeiro onde faço parte do
quadro de Funcionários. A partir daí vislumbrei a possibilidade de melhoria na Gestão dos
recursos públicos gerenciados pela Secretaria onde estava lotado, utilizando esse
aprendizado para promover o alinhamento do Plano Plurianual (PPA) aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o cumprimento da Agenda 2030 que vem sendo
apresentada para o Mundo através de ações promovidas pela ONU e seus parceiros,
conforme apresentação gráfica.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA PÓS 2015

Figura 2 – Processo de construção de uma agenda pós 2015
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/

Figura 3
-

Comissão Nacional ODS
Fonte: http://ods.cnm.org.br/parcerias#faseDois

A figura 3 mostra a necessidade do envolvimento de todas as esferas para que as ODS
sejam transversais e integradas de forma agir conforme o seu propósito.
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A partir da definição do problema, esse projeto de intervenção visa ajudar a Prefeitura do
Rio de Janeiro a participar através de seu Plano Plurianual (PPA) no processo de
construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a partir do alinhamento
em cada Programas e ações os ODS onde estão relacionados, de forma a melhorar o
atendimento e a qualidade de vida aos cidadãos do Rio de Janeiro.
Essa tarefa aparentemente parece ser fácil, no primeiro instante sim. Alinhar os ODS ao
PPA que já existe, pegar as informações já inscritas do Plano e colocar em conformidade
aos ODS, é o que será feito nesse momento, para mostrar a necessidade de construir um
PPA em conformidade com os ODS.
Só que para o próximo PPA que será elaborado no ano de 2022, a tarefa será mais
trabalhosa, pois envolverá vários técnicos e Gestores de todas as pastas envolvidas, toda
a Prefeitura. Considerando esse fato, faz-se necessário o treinamento de todos os
envolvidos de forma a ter conhecimento dos ODS e dos programas, projetos e iniciativas
que farão parte do PPA, para que o Plano resulte em uma melhor condição de vida para
os moradores do Rio de Janeiro.
O quadro abaixo apresenta informações extraídas do Plano Plurianual (PPA) que dispõe
sobre o quadriênio de 2018 / 2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos da Cidade do Rio de Janeiro, já com o alinhamento aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Este alinhamento foi realizado apenas com a SMASDH
como experiência piloto para a construção da metodologia a ser aplicada nas demais
áreas setoriais da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Câmaras Temáticas

Figura 4 – Câmaras Temáticas
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/
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Área de
Resultado

0003 - SAÚDE PREVENTIVA E EMERGÊNCIA SOCIAL

Programa:

0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA
Diminuir a incidência de pobreza extrema na cidade, reduzir a

Objetivo:

evasão e melhorar o desempenho escolar das crianças em geral:
idade escolar das famílias beneficiadas e reduzir a mortalidade
materna e infantil.
O programa 0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA está alinhado a
ODS 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.
Meta - 1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as
pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas
vivendo com menos de US$ 1,25 por dia.

Programa:

Objetivo:

0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
Promover e incluir socialmente pessoas com deficiência e suas
famílias.
O Programa 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS está alinhado a
ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos.
Meta - 4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na
educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de
educação e formação profissional para os mais vulneráveis,
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças
em situação de vulnerabilidade.

Programa:

Objetivo

0099 - RIO REFERÊNCIA NO ENVELHECIMENTO E PROMOÇÃO
DA VIDA SAUDÁVEL
Proporcionar ações e serviços voltados a população carioca nas áreas
de atividade física, promoção de saúde, assistência: social e garantia
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de direitos a pessoa idosa, visando tornar o Rio a capital do bem estar
e do envelhecimento ativo.
O programa 0099 - RIO REFERÊNCIA NO ENVELHECIMENTO E
PROMOÇÃO DA VIDA SAUDÁVEL está alinhado a ODS 3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
Meta - 3.8 atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a
proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde
essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis
para todos
Programa:

0305 - AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE
CUIDADO
Promover a assistência à saúde e a prevenção aos agravos e as

Objetivo

doenças na população, com ênfase na estratégia da Saúde da
Família.
O programa 0305 - AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS
DE CUIDADO está alinhado a ODS 3 - Assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Programa:

0306 - ATENÇÃO HOSPITALAR
Garantir os insumos adequados a rede hospitalar, custear os
investimentos em infraestrutura e as ações relacionadas ao acesso da

Objetivo

população aos serviços de saúde hospitalar, além de investir na
qualificação do atendimento das unidades, organizando e ampliando a
oferta dos serviços prestados.
O programa 0306 - ATENÇÃO HOSPITALAR está alinhado a ODS 3
- Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
Meta - 3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o
10

recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países
de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO
Programa:

EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E
AGRAVOS
Coletar, consolidar e analisar dados referentes aos agravos agudos
de notificação compulsória, nascimentos e óbitos, assim como

Objetivo

promover a vacinação e o controle de vetores para a prevenção de
doenças, permitindo direcionar e desenvolver ações para a saúde da
população.
O programa 0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E
AGRAVOS está alinhado a ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
Meta - 3.b apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e
medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis,
que

afetam

principalmente

os

países

em

desenvolvimento,

proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a
preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o
Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito dos países em
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo
sobre

os

Aspectos

dos

Direitos

de

Propriedade

Intelectual

Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) sobre
flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular,
proporcionar o acesso a medicamentos para todos.
Programa

0309 - VIGILÂNCIA E CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO
Estabelecer ações e atividades voltadas para a diminuição e

Objetivo

erradicação de agravos a saúde da população por meio de medidas
de licenciamento, fiscalização, profilaxia, controle, promoção da
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saúde e educação voltadas aos segmentos de alimentos, saúde,
zoonoses, engenharia sanitária e saúde do trabalhador, de forma a
contribuir para a inclusão social, formalização, desenvolvimento
econômico e ambiental do Município.
O programa 0309 - VIGILÂNCIA E CONTROLE DO RISCO
SANITÁRIO está alinhado a ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
Meta - 3.8 atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a
proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde
essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis
para todos
0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE PREVENTIVA E

Programa

EMERGÊNCIA SOCIAL
Prover os recursos humanos e os meios

Objetivo

administrativos e

infraestruturas necessários a realização das atribuições do Governo
na área de resultado Saúde Preventiva e Assistência Social.
O

programa 0380

- GESTÃO

ADMINISTRATIVA

- SAÚDE

PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL está alinhado a ODS 3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
Meta - 3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o
recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal
de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países
de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
Programa

0426 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Transformar o modelo hospitalar psiquiátrico numa rede de serviços

Objetivo

de atenção psicossocial que garanta acolhimento, atenção a crise,
continuidade de cuidados e moradia, promovendo a inclusão social
pelo trabalho, cultura e lazer, oferecendo iniciativas de redução de
12

danos e cuidado destinado a população com vulnerabilidade e com
transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e drogas, além de
desenvolver iniciativas de qualificação e formação de novos
profissionais de saúde mental.
O programa 0426 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - está alinhado a
ODS 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.
Programa

0512 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
Estruturar o nível secundário de cuidados a saúde com foco na

Objetivo

ampliação da oferta regulada de serviços especializados, contribuindo
com o aumento da resolutividade da Rede de Atenção à Saúde.
O programa 0512 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES - está alinhado a
ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.

Programa

0513 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ofertar atenção especializada, por meio de apoio, orientação e
acompanhamento, a indivíduos e famílias em situação de ameaça e

Objetivo

violação de direitos, bem como garantir acolhimento e proteção
integral

a

indivíduos

e

famílias

em

situação

de

extrema

vulnerabilidade social, com vínculos familiares e/ou comunitários
rompidos e vivenciando risco social.
O programa 0513 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL está alinhado as
ODS 1, 5 e 10 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares.
Meta - 1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de
proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030
atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.
ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.
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Meta - 5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e
doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços
públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a
promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da
família, conforme os contextos nacionais.
ODS 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Meta - 10.4 adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas
de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior
igualdade.
Programa

0514 - ATENÇÃO A MULHER
Desenvolver políticas públicas para a redução de todas as formas de

Objetivo

discriminação contra as mulheres, visando a igualdade de direitos, o
fortalecimento da cidadania e da autoestima
O programa 0514 - ATENÇÃO A MULHER está alinhado a ODS 5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas.

Programa

0515 - PRIMEIRA INFÂNCIA CARIOCA
Realizar, no âmbito da Assistência Social, o acompanhamento familiar
de gestantes e crianças de 0 a 6 anos, de forma integrada com as
Secretarias de Saúde e de Educação, priorizando as famílias em

Objetivo

situação de vulnerabilidade e risco social, nos territórios de maior
concentração deste público, visando oferecer as condições favoráveis
para o pleno desenvolvimento infantil e a redução das desigualdades
sociais.
O programa 0515 - PRIMEIRA INFÂNCIA CARIOCA está alinhado a
ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos.
Meta - 4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham
acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância,
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cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para
o ensino primário.
Programa

0516 - TERRITÓRIOS SOCIAIS
Diminuir o risco social de 95% das famílias com o menor índice de

Objetivo

desenvolvimento social calculado pelo IPP, por meio de ações
integradas e multisetoriais com o objetivo da superação da
vulnerabilidade.
O programa 0516 - TERRITÓRIOS SOCIAIS estão alinhado a ODS 11
- Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.

Programa

0517 - RIO INCLUSIVO
Implantar dois Centros Municipais de Referência da Pessoa com
Deficiência: Centro Especializado Municipal de Autismo, no Centro

Objetivo

(AP1), com capacidade de acompanhamento de 400 pessoas e
Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência, na Zona
Oeste (AP4), com capacidade de acompanhamento de 500 pessoas.

Quando iniciei esse trabalho, fui a busca de informações do Plano Plurianual da Secretaria
de Assistência Social e Direitos humanos, mas encontrei algumas barreiras tendo em vista
eu não estar mais na Secretaria. Para contorná-las e por se tratar de informações públicas
fui à Secretaria de Fazenda na Superintendência de Orçamento e um dos técnicos me
orientou a pesquisar no site da Prefeitura, dando então início ao alinhamento do PPA da
secretaria em tela com os ODS da agenda 2030. Foi aí que estabeleci alguns desses
alinhamentos conforme apresentado anteriormente como forma de experiência piloto. O
processo de alinhamento na etapa piloto foi feito a partir da identificação do programa do
PPA e seus objetivos e aqueles ODS, que por sua vez trata de um plano de ação para
atender as pessoas, o planeta e a prosperidade. Após essa etapa achei importante
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estender este estudo para todo o PPA considerando o preceito legal 4 conforme site das
Nações Unidas, e incorporando o Município do Rio de Janeiro a Agenda 2030.
1.3. Metodologia de coleta de dados
O tipo de pesquisa adotado para o desenvolvimento do presente TCC é a descritiva
combinada com a exploratória, por não haver estudos prévios que contemplem uma
comparação temática entre Agenda 2030 e o Plano Plurianual no Município do Rio de
Janeiro. E quanto aos meios o projeto estará apoiado em pesquisa bibliográfica de artigos
e publicações oficiais relacionadas à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e
o Plano Plurianual do Município do Rio de Janeiro. O escopo do trabalho compreende a
comparação dos conteúdos dos textos, buscando-se o grau de aproximação entre as
categorias temáticas da composição dos Programas do Plano Plurianual e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Para atendimento a esse quesito serão
feitas pesquisas usando informações extraídas da Lei 6317 e seus anexos, criada em 16
de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, cujo
Autor é Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro.
1.4. Localização do Plano de Intervenção
O plano de intervenção será desenvolvido na Cidade do Rio de Janeiro.
1.5. Público-Alvo
Considerando a abrangência do Plano Plurianual - ferramenta que se propõe intervir com o
alinhamento dos ODS – seus resultados visam alcançar a população como um todo.
1.6. Valor previsto para o projeto
A estimativa de gasto prevista no momento será para atende as demandas com material
didático, folder equipamento de informática, alimentação e deslocamento considerando o
fato que neste momento o projeto está em fase de apresentação e negociação com os
Gestores das Secretarias e os técnicos que faram treinamentos para entender como será
feita a compatibilização do Plano Plurianual com a Agenda 2030.

4

Negociações da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015: elementos orientadores da posição brasileira.

Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODS-pos-bras.pdf>.
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1.7. Duração do Projeto
Considerando o fato desse projeto ser vinculado aos processos de formulação e revisão do
Plano Plurianual ele tem uma duração de 6 anos, sendo remodelado no decorre desse
período. A cada quatro anos esse projeto é revisado de acordo com o novo Gestor
(Prefeito) e seu plano de Governo.

1.8. Instituição/unidade funcional gestora e idealizadora
Por se tratar de um Plano de Governo, esse projeto tem a participação de todas as
secretarias e a consolidação e acompanhamento das informações se dão através do
sistema de orçamento, onde os técnicos orçamentários lançam as demandas de cada
secretaria e a distribuição dos recursos será feita pela secretaria de Fazenda em conjunto
com a Casa Civil de forma que todas as secretarias sejam atendidas.

2. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:
Promover o alinhamento entre o Plano Plurianual do Município do Rio de Janeiro com os
ODS e a Agenda 2030, por meio da sensibilização e facilitação de diálogo entre gestores e
técnicos no seu processo de formulação e revisão, contribuindo assim para o
Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro
Objetivos Específicos:
1. Identificar no PPA das secretarias as possibilidades de inserção de ações relacionadas
aos ODS;
2. Elaborar orientação técnica para a alinhamento do PPA aos ODS;
3. Promover Treinamentos para formulação do novo PPA alinhado aos ODS;
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3. MARCO TÉCNICO E TEÓRICO
O marco teórico desta proposta abrange temas de dois grandes campos no ciclo da gestão
de políticas públicas: o planejamento, por meio do Plano Plurianual e a construção de uma
agenda prioritária com a urgência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Plano Plurianual e a Agenda 2030
De acordo com modelo orçamentário brasileiro que foi definido na Constituição Federal de
1988 no Brasil, a sua composição retrata as três formas a seguir: o Plano Plurianual –
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos
e metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, anualmente, enunciar as
políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem como
principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício
financeiro. Assim, a LDO ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no
exercício seguinte torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médioprazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução do plano de
trabalho do exercício a que se refere.
Apesar de ser um plano aparentemente bem desenvolvido existem falhas, como se
observa na literatura orçamentária e financeira, indicações de alguns problemas
relacionados com o funcionamento do modelo orçamentário anteriormente descrito.
Decorrem, em sua maioria, da inexistência da lei complementar mencionada no § 9º do art.
165 da CF.
Em relação ao PPA, a primeira questão que pode ser colocada neste contexto se refere ao
entendimento da expressão "de forma regionalizada". Sua finalidade está ligada ao
mandato constitucional de "redução das desigualdades regionais" (§ 7º do art. 165 da CF
88). Ou seja, sendo apresentado de forma regionalizada, o plano permitirá ser
devidamente avaliado em relação àquele objetivo.
Dessa forma, o PPA pode avançar de diversas maneiras dentro da sociedade e pode
orientar diferentes atores sociais, de modo a analisar as variáveis que interfiram nas
condições de forma regionalizada considerando assim a desigualdades sociais de cada
grupo, melhorando as condições das pessoas que ainda não se declaram socialmente em
situação vulnerabilidade social. (CF 1988)
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Com base nos meus treze anos de atuação no setor público na área de Orçamento, tenho
a visão de que quando seguido em seus preceitos, o PPA torna - se um Instrumento de
Planejamento excelente. Em especial se for construído com base em uma metodologia
multisetorial, fundamentado para atender a População nas áreas estratégicas, utilizando os
seguintes instrumentos para chegar ao nível de excelência: 1. Fiscalização, 2.
Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável, 3. Preservação e Promoção da Cultura 4.
Conservação Ambiental. 5. Boa Governança 6 Saúde e 7 Educação.
Quadro 1 – Síntese da sustentação para o projeto
Pilares
Descrição
Cobrança pela população na execução do planejamento e dos
Fiscalização
gastos aos gestores Públicos
A arrecadação dos impostos, contribuições sociais e econômicas
Desenvolvimento
e o repasse do Governo Federal, deve valorizar esses recursos
Socioeconômico
dos contribuintes, na criação de áreas de lazer para os
Sustentável,
contribuintes implantação de políticas eficientes para a população
de baixa renda.
Acredita-se que a preservação da cultura contribua para a
felicidade da população, dado como exemplos o carnaval as
festas juninas e as festas de Parintins entre outras. O
Preservação e
desenvolvimento de resistência cultural, que pode ser entendida
Promoção da Cultura
como a capacidade de manter e desenvolver a cultura, a
identidade cultural, os conhecimentos e as práticas capazes de
superar os desafios e as dificuldades de outras normas e ideais.
Conservação Ambiental é considerada uma contribuição
fundamental para a população saudável e sustentável, porque,
além de fornecer serviços essenciais, como água e energia,
Conservação
acredita-se que o ambiente contribua para o estímulo e a cura
Ambiental
direta e indiretamente para pessoas que necessitam de viver em
ambiente com a natureza preservada. Que procuram, brisa pura
e silêncio no som da natureza.
A boa governança considerada um pilar para a Administração
Pública, pois determina as condições para população
prosperarem. Embora as políticas e programas que são
desenvolvidos para a população e em linhas gerais são usados
Boa Governança
como parâmetros os valores do PIB, há também uma série de
ferramentas e processos utilizados para garantir se os valores
sejam realmente aplicados e incorporados nas políticas públicas
e sociais.
Utilizar os recursos previstos em lei para atender a Saúde com
Saúde
qualidade.
Utilizar os recursos previstos em lei para atender a Educação
Educação
com qualidade.
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Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
Em busca da sustentabilidade no modelo de desenvolvimento, estão às discussões globais
desde 1972 com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais
tarde em 1987 publicação do Relatório Brundtland, a Agenda 21 Global aprovada em
1992, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos anos 2000 e agora mais
recentemente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, lançada em 2015.

Figura 5 – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, atual em pauta, é um documento
acordado por líderes mundiais, de com o compromisso garantir a paz e contribuir para uma
economia mais saudável que proteja o meio ambiente.
Nela são apresentados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
sucessores dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), mas foram 18
propostos como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio + 20), realizada em 2012
A Agenda 2030 consiste em uma Declaração, em um
quadro de resultados - os 17 ODS e suas 169 metas
-, em uma seção sobre meios de implementação e
de parcerias globais, bem como de um roteiro para
acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo
da Agenda e deverão ser alcançados até o ano
2030.
Figura 6 – Plano de Ação
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/
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Ao combinar os processos dos Objetivos do Milênio e os processos resultantes da Rio+20,
a Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países,
que busca integrar por completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável e
engajar todos os países na construção do futuro que queremos.
Quadro 02 – Eixos prioritário para Humanidade
Eixo de

Descrição

atuação
Pessoas

Planeta
Prosperidade
Paz
Parcerias

Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a
dignidade e a igualdade
Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as
gerações futuras
Garantir vidas prosperas e planetas em harmonia com a natureza.
Promover sociedades pacíficas justa e inclusivas
Implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida
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4. ESCOPO DO PROJETO
4.1. Estrutura Analítica do Projeto
A estrutura analítica do projeto pode ser entendida a partir do esquema seguinte,
detalhado na figura abaixo.
Alinhamento do PPA da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E
ADESÃO AO PROJETO
Apresentação do projeto para
gestores, secretários municipais
e seus assessores diretos;
Elaboração de um documento
orientador;

Produto. Projeto aprimorado
em sua metodologia
Produto. Versão preliminar do
documento orientador

EIXO 2 TREINAMENTO

EIXO 3 IMPLEMENTAÇÃO

EIXO 4 – MONITORAMENTO,
AVALIAÇÃO E REVISÃO

Treinamento e
aprimoramento
sobre a metodologia;

Implementação da
metodologia de
alinhamento dos ODS ao
PPA.

Acompanhamento da
execução do PPA na
perspectiva do
desenvolvimento sustentável

Produto. Relatório
técnicos;

Produto. Relatório técnicos;

Produto. Relatórios
Produto.
Documentos

Produto. PPAs setoriais
expressando ao
alinhamento com os 17
ODS e a Agenda 2030.

Produto. PPAs setoriais
expressando ao alinhamento
com os 17 ODS e a Agenda
2030.
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Figura 07 – Estrutura Analítica do Projeto
Fonte: Elaboração própria
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As atividades e entregas estão estruturadas em 3 grandes eixos e etapas descritas a
seguir:
Eixo 01 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO
Etapa – 1
Período de Execução 2019 – meses 1 ao 5
Meses 1 ao 3
Atividade - 1.1 - Apresentação do projeto para gestores das áreas de Planejamento,
Fazenda e Casa Civil, com vistas a alcançar o seu apoio para o desenvolvimento do
projeto.
Meses 4 e 5
Entrega/Produto – 1 - Projeto aprimorado em sua metodologia, a partir dos resultados da
rodada de reuniões com gestores das áreas de Planejamento, Fazenda e Casa Civil.
Etapa 02
Período de Execução 2019– meses 6 ao 11
Atividade -2.1. - Apresentação do projeto para 35 secretários municipais e seus assessores
diretos, visando o seu envolvimento e de seus colaboradores no desenvolvimento do
projeto.
Meses 10 ao 11/12
Atividade - 2.2 - Elaboração de um documento orientador sobre o alinhamento dos ODS ao
PPA.
Meses 10 e 11/12
Entrega/Produto – 2 - Projeto aprimorado em sua metodologia, a partir dos resultados da
rodada de reuniões com os secretários municipais e seus assessores.
Entrega/Produto - .3 - Versão preliminar do documento orientador sobre o alinhamento dos
ODS ao PPA elaborado.
EIXO 2 – TREINAMENTO
Etapa 3
Período de Execução 2020 - Meses 1 ao 9
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Meses 1 ao 7
Atividade 3.1 - Treinamento sobre a metodologia de alinhamento dos ODS ao PPA, para
cerca de 100 pessoas entre assessores de orçamento e equipes a ele vinculadas, com
duração de 8 horas de duração.
Atividade 3.2 - Aprimoramento do documento orientador sobre o alinhamento do PPA a
partir das sugestões dos assessores de orçamento.
Período de Execução 2020
Meses 1 ao 7
Entrega/Produto 4 - Relatório dos treinamentos realizados com agentes e suas equipes
contendo informações sobre o quantitativo de eventos realizados, pessoas participantes e
sugestões para o aprimoramento da metodologia.
Meses 8 e 9
Entrega/Produto 5 - Documento orientador aprimorado a partir das sugestões dos
assessores de orçamento.
EIXO 3 – IMPLEMENTAÇÃO
Etapa 4
Período de Execução 2021 – meses 3 ao 11
Meses 3 ao 9
Atividade 4.1 - Implementação da metodologia de alinhamento dos ODS ao PPA junto às
equipes das áreas setoriais do governo, no seu processo de formulação, por meio de 6
seminários técnicos, com duração de 8 horas cada.
Período de Execução 2021
Meses 3 ao 9
Entrega/Produto 6 - Relatório dos seminários técnicos realizados com representantes das
áreas setoriais realizados, contendo o quantitativo de eventos realizados, pessoas
participantes e sugestões para o processo de monitoramento, revisão e avaliação.
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Meses 10 e 11
Entrega/Produto .7 - PPAs setoriais expressando ao alinhamento com os 17 ODS e a
Agenda 2030.
EIXO 4 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO
Etapa 5
Período de Execução 2022 – 2025 – meses 3 ao 11 de cada ano
Meses 3 ao 9 de cada ano
Atividade 5.1 - Acompanhamento da execução do PPA na perspectiva do desenvolvimento
sustentável, nas suas dimensões financeira (física) e programática (qualitativa), nos
processos de revisão e avaliação, por meio da realização de 6 seminários, com cerca de
100 técnicos, com duração de 8 horas em cada evento.
Período de Execução 2022 – 2025
Meses 3 ao 9
Entrega/Produto 8 - Relatório dos seminários técnicos realizados com representantes das
áreas setoriais realizados, contendo o quantitativo de eventos realizados, pessoas
participantes e sugestões para o aprimoramento do PPA.
Período de Execução 2022 – 2025
Meses 10 e 11
Entrega/Produto 9 PPAs setoriais expressando ao alinhamento com os 17 ODS e a Agenda
2030.
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4.2. Não escopo do projeto
➢ Elaborar o PPA
➢ Definir como será estruturado o PPA;
➢ Definir se os ODS é que vão ditar as regras na elaboração do PPA;
4.3. Levantamento de RESTRIÇÕES, PREMISSAS E RISCOS
As principais restrições – internas e externas - ao desenvolvimento do projeto podem ser
resumidas nos seguintes aspectos:

➢ a dificuldade ou o impedimento de acesso aos documentos do PPA pode interferir no
desenvolvimento do projeto;
➢ a ausência de colaboração dos gestores e técnicos municipais das diversas secretarias
pode interferir no desenvolvimento do projeto;
➢ a rotatividade de gestores e técnicos pode interferir no desenvolvimento do projeto;
➢ alterações significativas no PPA podem interferir no desenvolvimento do projeto.

As principais premissas que norteiam o desenvolvimento do projeto podem ser resumidas
nos seguintes:

➢ os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto estarão disponíveis para o
início das atividades previstas;
➢ os documentos do PPA estarão disponíveis para o desenvolvimento do estudo;
➢ os gestores e técnicos estarão sensibilizados e disponíveis para colaborar com o
desenvolvimento do projeto.

Os principais riscos que pode atingir o bom desenvolvimento do projeto são:
•

A não aprovação do PPA por parte do Legislativo Municipal nos aspectos relacionados
aos ODS pode interferir diretamente no seu desenvolvimento.
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4.4. Estrutura de gestão e principais atores envolvidos no Projeto
Os principais atores envolvidos no desenvolvimento do projeto, estão localizados na Secretarias e nos setores denominados
como assessoria de Orçamento, que são vinculados a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), desta forma possibilitara um
entrosamento melhor visto que os assessores de orçamento juntos com a Secretaria de Fazenda e quem elaboram o PPA. Com
as diretrizes do Prefeito usando como base o Plano de Governo e Sugestões da População e dos seus Secretários. Seguem na
ilustração abaixo alguns exemplos de secretarias e as assessorias participantes do tramite.

CVL
Assessoria
de
Orçamento

SMS
Assessoria
de
Orçamento

SMF

Orçamento

SMASDH
Assessoria
de
Orçamento

SME
Assessoria
de
Orçamento
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4.5. QUADRO TRABALHO / EQUIPE DO PROJETO
Produto:
Pacote de trabalho:
Atividade: Apresentação do projeto para gestores das
áreas de Planejamento, Fazenda e Casa Civil
Produto:
Pacote de trabalho:
Atividade: Aprimorar o projeto
Produto:
Pacote de trabalho:
Atividade: Elaborar versão preliminar do documento
orientador

P.1. Projeto aprimorado em sua metodologia, a partir dos resultados da rodada de
reuniões com gestores das áreas de Planejamento, Fazenda e Casa Civil.
EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO
Estimativa de duração: 2019 - Meses 4 e 5

Responsável: 1 técnico (servidor)

P.2. Projeto aprimorado em sua metodologia, a partir dos resultados da rodada de
reuniões com os secretários municipais e seus assessores.
EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO
Estimativa de duração: 2019 - Meses 10 e 11/12
Responsável: 1 técnico (servidor)
P.3. Versão preliminar do documento orientador sobre o alinhamento dos ODS ao PPA
elaborado.
EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO
Estimativa de duração: 2019 - Meses 10 e 11/12

Responsável: 1 técnico (servidor)

Produto:

P.4. Relatório dos treinamentos realizados com assessores de orçamento e suas equipes
contendo informações sobre o quantitativo de eventos realizados, pessoas participantes e
sugestões para o aprimoramento da metodologia.

Pacote de trabalho:

EIXO 2 - TREINAMENTO

Atividade: Elaborara relatório com assessores de
treinamento

Estimativa de duração: 2020 – Meses 1 ao 7

Produto:

P.5. Documento orientador aprimorado a partir das sugestões dos assessores de
orçamento.

Pacote de trabalho:

EIXO 2 - TREINAMENTO

Atividade: Aprimorar o documento orientador

Estimativa de duração: 2020 – Meses 8 e 9

Responsável: Equipe de
treinamento da Secretaria de
Fazenda

Responsável: Equipe de
treinamento da Secretaria de
Fazenda
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Produto:

P.6. Relatório dos seminários técnicos realizados com representantes das áreas setoriais
realizados, contendo o quantitativo de eventos realizados, pessoas participantes e
sugestões para o processo de monitoramento, revisão e avaliação.

Pacote de trabalho:

EIXO 3 - IMPLEMENTAÇÃO

Atividade: Elaborar relatório dos seminários técnicos
realizados com representantes das áreas setoriais
realizados

Responsável: Equipe de
treinamento da Secretaria de
Fazenda

Estimativa de duração: 2020 – Meses 3 ao 9

Produto:

P.7. PPAs setoriais expressando ao alinhamento com os 17 ODS e a Agenda 2030.

Pacote de trabalho: Identificar os PPAS

EIXO 3 - IMPLEMENTAÇÃO

Atividade:

Estimativa de duração: Meses 10 e 11

Produto:

P.8. Relatório dos seminários técnicos realizados com representantes das áreas setoriais
realizados, contendo o quantitativo de eventos realizados, pessoas participantes e
sugestões para o aprimoramento do PPA.

Pacote de trabalho: Elaborar relatório dos seminários
técnicos realizados com representantes das áreas
setoriais realizados

EIXO 4 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

Atividade:

Estimativa de duração: 2021 – 2025 - Meses 3 ao 9

Produto:

PPAs setoriais expressando ao alinhamento com os 17 ODS e a Agenda 2030.

Pacote de trabalho: Identificar os PPAs setoriais

EIXO 4 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

Atividade:

Estimativa de duração:

Responsável: Equipe de
treinamento da Secretaria de
Fazenda

Responsável: Equipe da
Secretaria de Fazenda

Responsável: Equipe da
Secretaria de Fazenda

2021-2015 – Meses 10 e 11
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5. CRONOGRAMA DO PROJETO
EIXOS / ETAPAS / ATIVIDADES

2019

2020

2021

2022 - 2025

EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO
Etapa 1 - Apresentação do projeto para gestores das áreas de Planejamento,
Fazenda e Casa Civil,

Meses 1 ao 3

Etapa 2 –
2.1. Apresentação do projeto para 35 secretários municipais e seus assessores
diretos

Meses 6 ao 9
Meses 10 e 11/12

2.2. Elaboração de um documento orientador sobre o alinhamento dos ODS ao PPA.
EIXO 2 - TREINAMENTO
Etapa 3 3.1. Treinamento sobre a metodologia de alinhamento dos ODS ao PPA.

Meses 1 ao
7

3.2. 3.2. Aprimoramento do documento orientador sobre o alinhamento do PPA
EIXO 3 - IMPLEMENTAÇÃO
Etapa 4 -

Meses 3 ao 9

4.1. Implementação da metodologia de alinhamento dos ODS ao PPA
EIXO 4 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO
Etapa 5 –
5.1. Acompanhamento da execução do PPA na perspectiva do desenvolvimento
sustentável

meses 3 ao
11 de cada
ano
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6. ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
Eixo

Período de execução

EIXO 1 – NEGOCIAÇÃO E ADESÃO AO PROJETO

2019 – Meses 1 ao 4

2019 – Meses 6 ao 11

EIXO 2 -

EIXO 3 -

TREINAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

2020 – Meses 1 ao
9

2021 – Meses 3 ao 9

EIXO 4 –
MONITORAMENTO,
AVALIAÇÃO E REVISÃO
2022 – 2025 – Meses 3 ao 9
de cada ano

Quantidade de
Quantidade de reuniões
Quantidade de reuniões
realizadas com os gestores
das áreas de
Indicador

Planejamento, Fazenda e
Casa Civil para

realizadas e de secretários
municipais e assessores
sensibilizados e mobilizados
para a implementação do
projeto.

apresentação do projeto e
adesão para o seu
desenvolvimento.

1 documento orientador
sobre o alinhamento dos
ODS ao PPA elaborado.

Quantidade de

seminários realizados

treinamentos

Quantidade de pessoas

Quantidade de seminários

realizados e de

participantes das

realizados

agentes e membros

atividades

de suas equipes
participantes.

Quantidade de PPAs

Quantidade de pessoas
participantes das atividades

setoriais que

1 documento

promoveram o

aprimorado.

alinhamento com os
ODS e a Agenda 2030.

Meta

Meio de verificação

3 reuniões com Gestores

Ata da reunião

3 reuniões com Secretários e

2 treinamentos com

assessores

os envolvidos

Ata de reunião

Lista de Presença

4 seminários

2 seminários

Lista de Presença

Lista de Presença
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou conhecer o grau de aproximação temática existente entre a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável e o Plano Plurianual da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Buscou-se, assim responder à seguinte questão: Como se comparam, se aproximam ou se
distanciam a estrutura do conceito e sua respectiva mensuração nas duas propostas
contemporâneas do Plano Plurianual e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável?
Para responder à questão do estudo buscou-se comparação para analisar a aproximação
temática, em dupla direção de análise, entre os temas tratados nos objetivos da Agenda
2030 desenvolvimento sustentável (ODS) e os respectivos programas do plano Plurianual
(PPA) Diante dos resultados e do método escolhido, pode se afirmar que o estudo
respondeu parcialmente à questão problema dentro da limitação proposta. A Agenda 2030
corresponde a um acordo em alinhamento global para alcance dos objetivos. Os objetivos
do estudo foram alcançados pelo método de análise.
Entretanto, por se tratar de uma pesquisa exploratória, experimentou-se uma forma de
conhecer a aproximação temática entre duas agendas que buscam avançar o bem-estar
humano pelas condições e processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável.
Demanda-se o aperfeiçoamento para os próximos estudos que trabalhem o plano
Plurianual (PPA) e Agenda 2030, bem como outras perspectivas metodológicas que são as
Ações e as Metas do plano Plurianual (PPA), e as Metas da Agenda 2030 dos Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável.
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Anexo I – EAP POR EIXO – EIXO 1
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Anexo II - EAP POR EIXO – EIXO 2
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Anexo III - EAP POR EIXO – EIXO 3
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Anexo IV - EAP POR EIXO – EIXO 2
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