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DECRETO Nº 5.341 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 
 
DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS DA AGENDA 2030 DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS. 
 

JORGE LUIZ KOCH, Prefeito do Município de Orleans, Estado de Santa Catarina, usando 

de suas atribuições legais, e considerando que a Prefeitura do Município de Orleans, 

firmou o compromisso com o Acordo Cidades 2030, que trata dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas; 

 

CONSIDERANDO, que a Agenda 2030 é um plano de ação da Organização das Nações 

Unidas para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade para alcançarmos os 

objetivos de desenvolvimento sustentável; 

CONSIDERANDO, o Planejamento Estratégico de Orleans por meio do Programa de 

Desenvolvimento Econômico Local- DEL  e a Política de Desenvolvimento Econômico , a 

participação dos atores locais com o assumir de seu  papel proativo na promoção do 

desenvolvimento sustentável e a não restrição deste trabalho somente as questões 

econômicas, mas sim , a formulação e implementação de ações para promoção da  

Agenda 2030 , buscando o equilíbrio entre interesses econômicos, sociais e ambientais 

de curto, médio e longo prazo;  

CONSIDERANDO, que para a Prefeitura Municipal de Orleans materializar as ações 

efetivas para alcançar as metas globais há a necessidade da incumbência de órgão 

colegiado para a elaboração de estudos, planejamento, metodologia e implementação 

deste propósito,  

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DA COMISSÃO MUNICIPAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS 

 

Art. 1º Fica criada a Comissão Municipal para a implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS, com a finalidade de planejar, executar, monitorar 

e relatar todas as ações estratégicas de ajustes no processo de implantação da Agenda 

2030, em conformidade com as orientações das Nações Unidas, ratificada pela 

República Federativa do Brasil. 



 

 

§ 1º A Comissão Municipal para a implementação dos ODS será composta por 

integrantes dos poderes públicos municipal e sociedade civil, sendo um Presidente e um 

Vice-Presidente, ambos devem possuir formação de nível médio, os quais poderão ter 

prévia experiência ou se necessário treinamento para o desenvolvimento das ações a 

serem implementadas voltadas para os ODS, designado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal, juntamente com um Coordenador de Diagnóstico, um Coordenador de 

Indicadores, um Coordenador de Relatório e um Coordenador de Engajamento, todos, 

nomeados por portaria. 

 

§ 2º Caberá à Comissão Municipal para a implementação dos ODS a Coordenação Geral 

das ações, alocada junto ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Orleans e ao Programa 

e Desenvolvimento Econômico Local - DEL, submetendo sempre que necessário suas 

ações e pareceres ao Chefe do Poder Executivo e Presidente de Honra do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico Local - CMDE, que é a sua instância de validação. 

 

Art. 2º Compete à Comissão Municipal para a implementação dos ODS: 

 

I - Planejar a implementação dos princípios e ODS descritos nos artigos 3º e 4º do Lei 

Municipal que Institui Política de Promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável a nível municipal Nº 3.113 de 21 de setembro de 2022. 

 

II - Identificar e desenvolver operações e atividades associadas aos impactos 

significativos decorrentes do diagnóstico e implementação dos ODS, de forma a 

assegurar que sejam executadas sob condições especificadas, bem como a análise 

periódica e revisão dos procedimentos, 

 

III - Estabelecer, organizar e manter ações visando ao engajamento, colaboração e 

participação das Secretarias Municipais, especialmente, em relação à: 

 

a) A relevância da conformidade de suas ações com a política de gestão sustentável, com 

o planejamento estratégico e Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal do 

Programa de Desenvolvimento Econômico- DEL e gestão da implementação dos ODS na 

Prefeitura Municipal de Orleans; 

 

b) Impactos reais ou potenciais associados com o trabalho e com os benefícios sociais, 

ambientais e econômicos resultantes da melhoria do desempenho da gestão municipal; 

 

 



 

 

IV - Definir a metodologia e os critérios de diagnóstico dos ODS em todos os serviços 

prestados pela Prefeitura Municipal de Orleans em consonância com as 169 (Cento e 

sessenta e nove) metas globais e o Acordo Cidades 2030, com ênfase nos objetivos que 

atendem as demandas estabelecidas no planejamento estratégicos e Programa de 

Desenvolvimento Econômico Local - DEL; 

 

V - Analisar os indicadores e estabelecer a matriz de prioridades para as problemáticas 

locais, objetivando minimizá-las; 

 

VI - Priorizar as demandas emergentes, por meio da matriz GUT - Gravidade, Urgência e 

Tendência, para a classificação em ordem de prioridade visando à elaboração de Plano 

de Ação, que contemple o curto, o médio e longo prazo; 

 

VII - Acompanhar o desempenho da gestão dos ODS nos órgãos integrantes da Prefeitura 

Municipal de Orleans e voluntários que serão envolvidos nas ações , projetos e metas 

estabelecidas em consonância com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Local - 

CMDE; 

 

VIII - Acompanhar os resultados de engajamento de todos os setores da Prefeitura 

Municipal de Orleans, realizando levantamento técnico referente à extensão na qual 

foram atendidos os objetivos e metas; 

 

IX - Acompanhar a situação das ações corretivas e preventivas; 

 

X - Organizar auditorias referente ao sistema de implementação dos ODS, das avaliações 

da conformidade legal e demais avaliações; 

 

XI - Realizar relatórios mensais das atividades desenvolvidas encaminhando para 

conhecimento do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

 

XII - Planejar reuniões com pautas definidas, indicação de relator e lista de participantes; 

 

XIII - Prover a comunicação com todas as partes interessadas no âmbito do executivo 

municipal, incluindo sugestões e reclamações; 

 

XIV - Acompanhar as situações de tratamento da resolução de conflitos em consonância 

com os Direitos Humanos e ODS; 



 

 

XV - Realizar treinamentos e palestras buscando a divulgação dos ODS e metas globais, 

no âmbito do executivo municipal e no meio social, se necessário, mantendo os registros 

para a devida publicidade; 

 

XVI - Promover ações de educação continuada referente aos ODS, tanto na perspectiva 

pedagógica, quanto na gestão das dimensões e pilares estratégicos definidos pela 

Organização das Nações Unidas - ONU; 

 

XVII - Implementar ações afirmativas visando ao aprimoramento da implementação dos 

ODS, em conformidade com a finalidade prevista neste Decreto; 

 

XVIII - Elaborar, bienalmente, a confecção da Comunicação de Engajamento - CE, quanto 

ao progresso das ações de implementação dos ODS desenvolvidas no âmbito do 

executivo municipal, previamente submetida à instância de validação, a ser 

encaminhada ao Acordo Cidades 2030, sendo oportuna a publicidade do referido 

documento no portal da Prefeitura Municipal de Orleans. 

 

§ 1º A Comissão Municipal poderá, após a aprovação do Chefe do Poder Executivo, 

convidar representantes de órgãos e entidades públicas, da sociedade civil, do setor 

privado e da academia; conforme postula o ODS17, para colaborar com as atividades. 

 

§ 2º Fica determinado que a Comissão Municipal deverá, no prazo de 60 (Sessenta) dias, 

após a publicação deste decreto, apresentar Plano de Trabalho, com todas as 

condicionantes dos 17 ODS, aprovados pelas Coordenações Específicas e pela instância 

de validação, representada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Presidente de 

Honra do DEL, com validação conjunta com  Conselho de Desenvolvimento Econômico 

Local - CMDE.  

 

CAPÍTULO II 

DAS COORDENAÇÕES ESPECÍFICAS 

DAS COORDENAÇÕES 

 

Art. 3º A Comissão Municipal de que trata este decreto é formada pelas Coordenações 

Específicas de: 

I - Engajamento; 



 

 

II - Diagnóstico; 

III - Indicadores; 

IV - Relatório ou Report. 

 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo Municipal designará um um(a) cidadão (ã) 

para realizar os trabalhos de cada coordenação acima referida. 

 

Art. 4º À Coordenação Específica de Engajamento compete: 

 

I - Mapear todos os pontos focais e servidores nas secretarias municipais responsáveis 

para a gestão, educação continuada, matricialmente, sensibilização e incorporação dos 

ODS em suas práticas; 

 

II - Identificar as necessidades de treinamento associadas com seus impactos, temas e 

questões referentes aos 17 (Dezessete) ODS; 

 

III - Realizar o planejamento para a inserção das temáticas em todas as secretarias 

municipais focando a educação continuada em âmbito institucional em todas as faixas 

etárias; 

 

IV - Fomentar ações de Direitos Humanos no ambiente interno, cadeia de fornecedores 

e a população em geral com foco no repúdio à discriminação, eliminação de mão-de-

obra infantil, assédio de qualquer natureza, ações antirracistas e impactos relevantes de 

violações que possam ocorrer não somente no ambiente interno; 

 

V - Organizar informações relacionadas à legislação trabalhista e monitorar 

fornecedores quanto à não ocorrência de violações inerentes ao trabalho com a meta 

de desenvolvimento do trabalho decente em respeito às normas aplicáveis; 

 

VI - Promover ações e workshop´s em conformidade com Compliance, zelando pela 

probidade da administração pública, por meio dos instrumentos preconizados no 

sistema de gestão e monitoramento práticas adequando-as à Lei Federal nº 12.486 de 

1º de agosto de 2013, que dispõe sobre as práticas anticorrupção; 

 

VII - Fomentar o papel social da Prefeitura de Orleans com ações pontuais e sistêmicas 

com foco no cidadão, conforme postulado nas diretrizes da Agenda 2030 e o Acordo 

Cidades 2030; 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/g/gravatal/decreto/2021/7/67/decreto-n-67-2021-dispoe-sobre-criacao-da-comissao-municipal-para-a-implementacao-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-da-agenda-2030-da-organizacao-das-nacoes-unidas-onu-no-ambito-do-municipio-de-gravatal?r=p


 

 

VIII - Estimular o trabalho voluntariado entre os servidores públicos como estratégia de 

estímulo à mudança de realidade social dos grupos ou comunidades, que estão sob 

maior vulnerabilidade social no município de Orleans, atendidos pelos equipamentos da 

rede socioassistencial; 

IX - Promover a educação continuada na tríade formada pela comunidade, servidores 

públicos e seus familiares; orientada para as temáticas da saúde, empoderamento 

feminino, igualdade de gênero, combate à violência doméstica, assistência social, lazer 

e cultura. 

Art. 5º À Coordenação Específica de Diagnóstico compete: 

 

I - Elaborar o diagnóstico dos ODS, por meio do levantamento de dados de forma 

organizada e à disposição da Comissão Municipal; 

 

II - Realizar a tabulação de dados e análise das informações para a devida 

implementação técnica, formal e eficiente de novos serviços, se necessário; 

 

III - Realizar o monitoramento dos dados coletados para análise crítica e propositura de 

melhoria contínua fundamentada nas evidências e com a metodologia de gestão ciclo; 

 

IV - Compilar os indicadores de desempenho municipal nas dimensões: institucional, 

ambiental, social e econômica; 

 

V - Realizar análise de desempenho - Pontos fortes/fracos/ameaças/oportunidades, nas 

4 (quatro) dimensões dos ODS citadas no inciso anterior; 

 

VI - Submeter à Comissão o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo 

para as adequações das ações no âmbito dos ODS. 

 

Parágrafo único. As dimensões mencionadas nos incisos IV e V do artigo anterior são 

compostas da seguinte forma: 

 

I - Dimensão institucional é formada pelos indicadores dos ODS 16 e 17; 

 

II - Dimensão econômica é constituída por indicadores referentes aos ODS 8, 9 e 11; 

 

III - Dimensão social é composta pelos indicadores dos ODS  1, 2, 3, 4, 5 e 10; 



 

 

IV - Dimensão ambiental é formada pelos indicadores referentes aos ODS 6, 7, 12, 13, 

14 e 15; 

Art. 6º À Coordenação Específica de Indicadores compete: 

 

I - Revisar e ajustar o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a 

Lei Orçamentária Anual - LOA, em conformidade com os ODS, criando Grupo de 

Trabalho, se necessário; 

 

II - Manter a gestão dos indicadores e dos índices de desempenho municipal atualizados; 

 

III - Estabelecer novos indicadores de melhoria de gestão municipal e apresentá-los à 

instância de validação para aprovação e posterior submissão aos demais membros desta 

Comissão; 

 

IV - Atualizar os indicadores e desempenho referentes aos ODS no portal da 

transparência municipal. 

 

Art. 7º À Coordenação Específica de Relatório compete: 

 

I - Realizar a comunicação interna referente aos ODS e às atividades desta Comissão 

entre os vários níveis e funções da Prefeitura Municipal de Orleans; 

 

II - Receber documentação e elaborar respostas às comunicações pertinentes das partes 

interessadas externas; 

 

III - Divulgação periódica das ações voltadas à consolidação dos ODS; 

 

IV - Divulgar os princípios, compromissos, metas globais e políticas públicas relacionadas 

com os ODS; 

 

V - Elaborar estratégias de comunicação com os diversos públicos, por meio de 

ferramentas inerentes a cada faixa etária, disponibilizando-as à Coordenação Específica 

de Engajamento. 

 

     CAPÍTULO III 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 



 

 

Art. 8º Poderão ser instituídos Grupos de Trabalho temáticos para implementação e 

operacionalização de ações relacionadas com a finalidade desta Comissão, os quais 

serão compostos por representantes das secretarias municipais, indicados pelos 

respectivos secretários. 

 

     CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º Para o pleno cumprimento dos objetivos propostos neste decreto, a Comissão 

poderá apresentar relatório circunstanciado para o Chefe do Poder Executivo Municipal 

recomendando firmar acordo de cooperação técnica, protocolo de intenções, termo de 

colaboração e fomento com entidades governamentais, fundações, associações, 

organizações não-governamentais e instituições de ensino superior. 

 

Art. 10. A participação na Comissão Municipal para a implementação dos ODS é não 

remunerada e considerada prestação de relevantes serviços públicos ao Município de 

Orleans. 

 

Art. 11. O acervo documental produzido decorrente dos trabalhos realizados pela 

Comissão deverá cumprir os princípios da administração pública e devem estar 

acessíveis a sociedade e membros do Acordo Cidades 2030. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Orleans/SC, 23 de setembro de 2022, 138 anos da Fundação e 109 anos da emancipação 

político -administrativo. 

 

JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito de Orleans 

Registrado o presente decreto nesta Secretaria de Administração, aos vinte três dias do 

mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois e publicado no Diário Oficial dos 

Municípios – DOM -SC. 

 

MARCOS RICARDO MARTINS 

Secretário de Administração 
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