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Desde 2020, a prefeitura conta com uma
comissão destinada a propor estratégias de
implementação da agenda 2030 e dos ODS.
Essa comissão produz relatórios e cria
indicadores para monitorar os avanços.

Como funciona o
PPA participativo?
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Reunião de bairro
A população se reúne em grupos
menores, que debatem e alcançam
consensos sobre prioridades.

Esses indicadores permitiram que a população
conseguisse entender os resultados e os
avanços dessas políticas. Desta forma, a
comunidade pode tomar decisões e depois
acompanhar os resultados.
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Plenárias
Acolhem essas demandas e elas se
concretizam em um documento
público chamado PPA participativo.

Aqui você conhece
os principais projetos
do PPA participativo
da cidade.
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3 Mãos à Obra
na Escola
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Sistema Único de
Assistência Social
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Relatório PPA
participativo 2018-2021
Documento público criado a
partir dos anseios reais da
população, após as plenárias.
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ESCOLA
60 mil pessoas já
visualizaram o PPA
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PPA

Consulta Pública
A prefeitura desenvolveu um canal
de consulta pública em meio virtual.
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Programa
Novos
Caminhos
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UPA

179 mil
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HABITANTES

O Plano PluriAnual (PPA) é um
instrumento de planejamento
municipal e sua obrigatoriedade
é estabelecida pela Constituição
Federal de 1988. Não há exigência
de que sua elaboração seja feita
em modo Participativo. Porém,
a cidade de Francisco Morato fez,
e tem algo a nos ensinar sobre isso.

5 Inauguração do

Inauguração
das UPA 24h
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Parque da Criança
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Pegamos os anseios da população,
transformamos em um documento
público que pôde ser acompanhado
pelo site da prefeitura
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Quando cruzamos com a Agenda 2030,
as pessoas perceberam a importância
desse instrumento público

Desaﬁos
Estimular o engajamento da
população e criar consciência
participativa;
incluir os ODS na agenda
local de uma maneira
orgânica e genuína;
formular indicadores que
estabeleçam o diálogo
entre as questões locais
e as questões globais

ODS RELACIONADOS
Saiba mais sobre os ODS em: ww.brasil.un.org

O Laboratório de Boas Práticas em
Governo Local pretende ajudar os
municípios e os gestores locais a
enfrentarem seus desaﬁos a partir
de casos de sucesso, que usaram
o compromisso internacional da
Agenda 2030 e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

Aponte a câmera do seu celular
para os QR Code e saiba mais
sobre o caso de Moneiro Lobato:
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