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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas, organizados na Agenda 2030, à qual o Brasil aderiu, retratam o compromisso 
assumido para a implementação de ações em direção a um mundo livre da pobreza como 
requisito para o desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, social e 
ambiental.

Trata-se de dezessete objetivos, integrados e indivisíveis, que orbitam em torno 
de temas relativos às pessoas, ao planeta, à prosperidade, à paz e à parceria.

Assim é que o objetivo do desenvolvimento sustentável perpassa pelo combate à 
pobreza, em todas as suas formas e em todos os lugares (ODS nº1), com o que se integram 
os objetivos de combate à fome e de busca pela segurança alimentar, aliada à agricultura 
sustentável (ODS nº2) que, a seu turno, afigura-se como verdadeiro pressuposto para o 
alcance de uma vida saudável com a promoção do bem-estar a todas as pessoas (ODS 
nº3), e à redução das desigualdades dentro dos países e entre eles (ODS nº10).

Há objetivos que dizem diretamente com a educação inclusiva (ODS nº 4), e com 
a política de igualdade de gênero e do empoderamento feminino (ODS nº5), bem assim 
objetivos específicos relacionados ao acesso à água, energia e saneamento (ODS nº6 e 
nº7).

Também integram a agenda objetivos que dizem respeito ao crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável e ao emprego pleno e produtivo (ODS nº8), 
ao qual se alinha o de construção de infraestruturas resilientes, promoção da 
industrialização inclusiva e sustentável e fomento à inovação (ODS nº9). Esses objetivos 
dialogam diretamente com aqueles relacionados à construção de ambientes sustentáveis 
e inclusivos nas cidades (ODS nº11), e com os voltados à sustentabilidade ambiental, 
assertivos quanto à necessidade de adoção de padrões de produção e de consumo 
sustentáveis (ODS nº12), combate às mudanças climáticas e conservação das águas (ODS 
nº13 e nº14) e ecossistemas terrestres (ODS nº15).

A promoção de uma sociedade pacífica e inclusiva, com a promoção do acesso à 
justiça e construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas (ODS nº16) 
igualmente integra o rol de objetivos da Agenda 2030, a qual ainda prevê a própria busca 
dos meios de sua implantação e da parceria para o desenvolvimento global também com 
um objetivo (ODS nº17).

A sucinta menção até aqui trazida demonstra claramente a essencialidade das 
políticas públicas na construção dos caminhos para o alcance dos objetivos delineados 
pelos países aderentes da Agenda 2030.

 A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU) constitui um plano de ação para o período de 2016 
a 2030, assumido por 193 países, no qual se inclui um 
conjunto de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, 
como também um conjunto de 169 metas e 323 
indicadores.
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Para além do alcance nacional das ações a serem implementas pelo Brasil, também 
os entes subnacionais têm a colaborar, em conformidade com o delineamento das 
competências materiais e legislativas trazidas pela Constituição Federal.

Neste contexto, há contribuição direta e transversal da advocacia pública na busca 
pelo atingimento dos objetivos da Agenda 2030, pois que é esta a instituição responsável 
pela orientação quanto à modelagem

Salvador, 22 de julho de 2021

Paulo Moreno

Procurador Geral
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Para alcançar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e suas 
respectivas 169 metas, a Agenda 2030 da ONU propõe uma ação global articulada entre 
todos os níveis de governo, a sociedade civil, setor privado e a academia.

Os ODS possuem natureza global e aplicabilidade universal, não obstante 
demandem a observância das diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de 
desenvolvimento. Por isso, para a sua implementação, é essencial a participação dos 
governos regionais e locais em interação com os distintos setores da sociedade.

Neste contexto, os órgãos que integram as Administrações Públicas regionais e 
locais devem colaborar na execução das metas estabelecidas para cada um dos ODS, 
como também auxiliar na tarefa de monitoramento do seu cumprimento. Por esta razão, 
a participação da Procuradoria Geral do Estado neste processo é fundamental, uma vez 
que suas atividades contribuem para o cumprimento das metas associadas aos ODS da 
Agenda 2030 e aos valores nela esculpidos.

 Conheça os ODS
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Proponente:  Procuradoria Geral do Estado

Número do Processo:  2022.1.01.00000034

Procurador Responsável:  Ubenilson Colombiano Matos dos Santos

Data da Conclusão do Processo:  04/03/2022

Assunto:  CONSULTA PROVENIENTE DO TCE

Resumo:  Processo de contas que analisa o serviço de transporte escolar, tendo sido 
sugerido pela PGE a expedição de recomendações para que o Gestor continue 
aperfeiçoando a s

ações do Programa PETE e a fiscalização do serviço junto aos Municípios.

Proponente:  Secretaria da Educação

Número do Processo:  2022.3.01.00001879

Procurador Responsável:  Isabela Moreira de Carvalho

Data da Conclusão do Processo:  22/03/2022

Assunto:  MINISTÉRIO PÚBLICO

Resumo:  Procedimento em curso perante o Ministério Público Estadual para apuração 
de possível irregularidade na exigência de comprovante de vacinação de Covid-19 nas 
escolas públicas estaduais.

Proponente:  Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

Número do Processo:  2021.12.01.00008029

Procurador Responsável:  Lizea Magnavita Maia

Data da Conclusão do Processo:  22/03/2022

 Processos Vinculados
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Assunto:  TERMO DE COLABORAÇÃO

Resumo:  Manutenção da Central Integrada de Acompanhamento de Cumpridores de 
Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Objetivo 16 da ODS. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis. Análise da política pública. Possibilidade jurídica. Orientação para 
complementação da instrução processual e aprimoramento da política pública e do seu 
financiamento

Proponente:  Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Número do Processo:  2022.2.01.00001454

Procurador Responsável:  Ivana Pirajá Luckesi

Data da Conclusão do Processo:  16/03/2022

Assunto:  PARCERIAS

Resumo:  Chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil, com 
amparo na Lei 13.019/2014, para fins de execução de projetos ligados aos eixos da 
Agenda Bahia do Trabalho Decente (Programa Bahia do Trabalho Decente), 
financiados com recursos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD, 
objetivando promover a reparação social dos danos daqueles que foram atingidos pela 
precarização do trabalho.

Proponente:  Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Número do Processo:  2022.3.01.00001636

Procurador Responsável:  Erika Oliveira Grimm

Data da Conclusão do Processo:  16/03/2022

Assunto:  TERMO DE COLABORAÇÃO
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Resumo:  Trata-se de parceria para execução de projeto de qualificação profissional, 
ofertando cursos à população carente do interior do Estado. Busca-se reduzir 
desigualdade social, viabilizar acesso a mercado de trabalho e educação.


