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Conhecendo Francisco Morato 



Francisco Morato 

Gentílico 
Moratens
e 



• É uma cidade da Região Metropolitana de São 

Paulo (Grande São Paulo). 

• Tem um território de 49 quilômetros quadrados, 

sendo a 14º menor cidade do estado em território.  

• Tem um população de 175.855 mil habitantes, 

sendo a 45ª cidade em número de habitantes no 

estado. 

• Tem um PIB per capita de R$ 8.535,03, sendo a 

644ª em orçamento no estado, com 80% das 

receitas são de fontes externas. 

Francisco Morato 



SUBTITLE HER 

 
 
 

 
 

Os ODS na Gestão Municipal 



Por que utilizar os ODS’s em Francisco 

Morato ? 
 

1 - Porque os ODS são um parâmetro para mensurar o desenvolvimento, não só de 

Francisco Morato, mas do mundo, pois acompanha uma série indicadores 

importantes. 

 

2 - Porque os ODS são ferramentas que norteiam as políticas públicas 

referenciadas mundialmente. 

 

3 - Porque são balizadores de critérios para avaliar onde deve ser investido o 

orçamento público. 

 

 



Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 

 

A atual gestão propôs desde o seu 

programa de governo as premissas dos 

ODS, sendo que alguns ODS são 

prioridades no governo municipal. 

 

 



Lembrando que o Programa de Governo 
deve ser Registrado na Justiça Eleitoral  
como pré requisito para a candidatura. 
Conforme Lei Federal 9.504/97 art 11º 

 

 



Extrato do programa de governo - disponível em: 
http://www.renatasene.com.br/programa_governo.pdf 

 

http://www.renatasene.com.br/programa_governo.pdf


O que foi feito e quais os próximos passos: 

 

● Estabelecer uma relação entre os ODS e as ações do Programa de 

Governo – Realizado. 

 

● Estabelecer relação entre os ODS e o PPA. Realizado em 2017 

*desde 2020 o TCE pede para os 644 municípios do estado de São 

Paulo.* 

 

● Monitoramento dos indicadores do ODS (em formulação pelo 

IBGE) Não concluído * a municipalidade está criando a comissão 

municipal dos ODS para fazer o monitoramento dos indicadores * 

 

 



O que foi feito e quais os próximos passos: 

 

● Desenvolver mecanismos e marcos legais no município, decretos e 

leis que corroborem com a agenda 2030 da ONU. REALIZADO - 

Lei Municipal 3.041/2019. 

 

● Monitorar e propor atividades, projetos e programas sempre 

vinculando aos ODS. AÇÃO CONTÍNUA 

 

● Utilizar como referência para as atividades do cotidiano (exemplo: 

justificativa de compras e licitações estão atendendo os ODS) 

AÇÃO CONTÍNUA. 



● Alinhamento do currículo escolar para os nossos mais de 24 mil 

alunos com os ODS. REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de educação infantil sobre o dia internacional da mulher 



 

 Como estamos nos pautando em relação aos 

ODS? 



Oficinas de Localização e Monitoramento dos ODS  

Já foram realizadas  oficinas (anos: 2017, 2018 e 2019) sobre os ODS, capacitando secretários (as), 

coordenadores (as)  e diretores (as) municipais, suporte escolar, os membros dos conselhos 

municipais e aberto para os servidores interessados. 

E desde o 2º semestre de 2019, TODOS os novos servidores e estagiários passam por uma 

capacitação sobre os ODS. 
Disponível em: http://www.estrategiaods.org.br/francisco-morato-realiza-oficina-com-participacao-da-estrategia-ods/ 
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Prática dos ODS em Francisco Morato  

Em Francisco Morato, os ODS são os norteadores das ações do Plano de Governo, então todas as 

ações da Prefeitura são baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, há maior 

consistência e credibilidade nos projetos da Prefeitura. A seguir será apresentado alguns dos projetos 

mais recentes da gestão, e suas relações com os ODS’s.    



Plano Plurianual Participativo (PPA) 

 
 

O PPA, foi organizado por Audiências Públicas onde os munícipes têm espaço para falar 

sobre seus anseios para o município de Francisco Morato. Em 2017, foram realizadas 10 

rodas de conversas, em diversas regiões da cidade. Esse foi o método mais eficaz 

encontrado para a construção de uma gestão transparente e que realmente atendesse as 

necessidades dos munícipes. Essa ação atende aos ODS de número 16 “Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes” com meta 16.5, 16.6 e 16.7, em suma: desenvolver instituições 

eficazes e Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa 
em todos os níveis. 
 

Disponível em: http://www.franciscomorato.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_5abbf69300de2.pdf 

http://www.franciscomorato.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_5abbf69300de2.pdf


Programa “Mãos à Obra na Escola” 

Este Programa, iniciado no dia 17 de dezembro de 2017, foi o maior plano de recuperação das escolas 

municipais.  

Nele foram realizadas reformas de 10 escolas municipais, reforma e cobertura das quadras 

poliesportivas de 7 escolas municipais, a ampliação do “Polo de Formação de Profissionais de 

Educação”, e a construção da Creche Heitor Hartmann, na região central da cidade. Esta ação atende 

aos ODS de número 4 “Educação de Qualidade”, com metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.a., cada meta com 

sua particularidade, mas no geral consistem em construir espaços físicos humanizados para o melhor 

desenvolvimento físico e mental das nossas crianças. 

 



Programa “Novos Caminhos”   

Um dos maiores anseios dos munícipes era a revitalização das ruas para um melhor tráfego. 

Atendendo aos pedidos feitos nos PPA’s regionais, a Prefeitura por meio da Secretaria de Obras, 

apresentou este programa que desde seu início recapeou ou pavimentou mais de 100 vias numa 

extensão de mais de 60 km. Essa ação atende aos ODS de número 9, “Indústria, Inovação e Infra 

Estrutura” com meta 9.1, que visa desenvolver infra estruturas confiáveis. Atende também ao ODS de 

número 11 “Cidades e Comunidades Sustentáveis” com meta 11.1, 11.2, 11.3 e 11.a, consistindo em 

gerar mais segurança, dignificar os bairros e apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas 

entre áreas urbanas, periurbanas. 



Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) 

Unanimidade nos anseios dos munícipes, a UPA 24H, foi inaugurada oficialmente no dia 

25/01/2020 e com as atividades iniciadas no dia 26/01/2020. No espaço será possível um ágil 

atendimento aos que necessitarem dos serviços médicos. A unidade atende ao ODS de número 3 

“Saúde e Bem-Estar”, com metas 3.4, 3.6 e 3.9, sempre buscando um atendimento humanizado e 

eficiente.  



                        Paço Municipal  
A retomada das obras do Novo Paço Municipal foi um passo importante para uma nova cidade 

de Francisco Morato. O prédio unificará as secretarias gerando agilidade nos processos, além de 

reduzir os custos com pagamentos de aluguéis. A obra atende ao ODS de número 16 “Paz, 

Justiça e Instituições Eficazes” com metas 16.5, 16.6. e 16.7, que, no geral, visam promover uma 

sociedade pacífica e transparente, que garanta a promoção do Estado de Direito.  





O meu muito 
Obrigada! 

Contato: 4488-3305 R 212 ou  237 

E-mail: 
gabinete@franciscomorato.sp.gov.br 

Endereço: Rua Progresso, 700, 
Centro Francisco Morato – SP 

 
Renata Sene 

Prefeita Municipal 

mailto:gabinete@franciscomorato.sp.gov.br

