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É ali que ando de bicicleta e caminho nos 
parques e bosques
E com sorriso escancarado canto, danço e 
brinco nas praças e ruas

É meu município

Encontro amigos e relembro nos bares e 
restaurantes histórias de infância

O melhor lugar do mundo 

O melhor lugar do mundo

É ali onde vou na Feira da agricultura 
familiar, de antiguidades e de artesanato

É meu município

É meu município
É ali onde pratico a colaboração

O melhor lugar do mundo

E x p e r i m e n t o  a  c o n v i v ê n c i a  e m 
comunidade e vivencio a solidariedade

O melhor lugar do mundo

Tem transporte rápido e seguro, cultura de 
paz nas escolas e energia sustentável
Ruas de gente, namorados de mãos dadas, 
idosos se exercitando e a felicidade no ar

O município é meu e também é teu
Esse é nosso manifesto

As crianças fazem ciranda, os vizinhos na 

calçada e os quintais são hortas urbanas

É meu município

O melhor lugar do mundo 
É meu município
Tem cheiro de povo participando e 
decidindo o futuro de suas cidades e 
comunidades
As diversidades de gênero, raça, etnia, 
geracional, religiosa e linguística se 
irmanam 

O melhor lugar do mundo
É meu município
É al i  onde tem economia criat iva, 
tecnologia e trabalho decente no serviço 
público

A esperança tá na rua

Venha me dar a mão
Vamos dançar juntinhos

Qual o melhor lugar do mundo?
É o meu município.
Sonhar juntos é realidade.
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A Região Norte, a maior em extensão territorial, possui o menor número de munícipios. 
Já a Região Sudeste, a segunda menor em extensão territorial, é o segundo lugar em 
concentração de municípios. Essa disparidade se deve à própria dinâmica econômica-espacial 
que se deu no país, ocorrendo de forma desigual no território.

Mas o Tejo não é mais belo que o rio 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é uma 
unidade político-administrativa, cuja sede é chamada de cidade. No Brasil, existem exatamente 
5.570 municípios. O número mais que dobrou desde a década de 1960. 

que corre pela minha aldeia

O estado que possui o maior número de municípios é o de Minas Gerais, com 853; 
seguido de São Paulo, com 645; e do Rio Grande do Sul, com 496. Em contrapartida, Roraima é o 
estado com o menor número de municípios, um total de 15; seguido do Amapá, com 16; e do 
Acre, com 22. Repare que os estados com maior quantidade de municípios concentram-se na 
Região Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), em oposição ao fato de que na Região Norte 

“O Tejo é mais belo que o rio 

Porque o Tejo não é o rio 

A Constituição Federal de 1988 elevou o município à categoria de unidade federativa 
com autonomia política, administrativa e financeira. Os municípios são considerados os 
centros de poder mais importantes para a concretização da democracia, pois é nesse ambiente 
reduzido onde são definidas políticas públicas. A existência de um governo local viabiliza um 
controle social mais intenso das ações governamentais, pois a concretude destas ocorrerá em 
um espaço territorial no qual as pessoas convivem cotidianamente.

que corre pela minha aldeia”. 

Entretanto, para que isso ocorra, faz-se necessário o fortalecimento da cidadania, 
promovendo um maior engajamento popular, estimulando as pessoas a uma prática de 
constante presença na vida pública, elevando os indivíduos a verdadeiros cidadãos ativos, 
críticos, conscientes e responsáveis. A promoção constante de debates, as consultas 
populares, a oitiva das organizações sociais, o incentivo à participação popular nos conselhos 
municipais, a utilização com mais frequência do plebiscito e do referendo são alguns dos 
mecanismos legais que poderão ser utilizados para deliberação sobre questões relevantes que 
permeiam a vida social na localidade e que promovem uma interação maior entre o Estado e a 
população.

que corre pela minha aldeia,

Fernando Pessoa.
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A RELEVÂNCIA DOS MUNICÍPIOS E 
O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL



No município existem muitos sujeitos sociais, tais como a Prefeitura, a Câmara 
Legislativa Municipal, o Poder Judiciário, as Igrejas e suas denominações religiosas, os 
Movimentos Comunitários, os agrupamentos esportivos e os Sindicatos, particularmente os 
Rurais e de Servidores Públicos Municipais. Nesse contexto, os cidadãos e trabalhadores no 
Serviço Público Municipal são protagonistas estratégicos para a efetivação das políticas 
públicas no âmbito local promovendo um serviço público de qualidade e em larga escala nas 
áreas urbanas e rurais dos municípios. São agentes públicos de cidadania que asseguram 
educação, saúde, assistência social, segurança no trânsito, limpeza pública, assistência 
técnica rural, dentre outros serviços administrativos. 

"Os municípios ampliaram suas competências e atribuições, incluído o provimento de 
serviços que integram o núcleo do Estado de bem-estar – educação, saúde e assistência –, que 
respondem por parte expressiva dessa expansão”, explica o Atlas. De acordo com os 
pesquisadores, nos municípios, cerca de 40% das vagas são ocupadas por profissionais do 
chamado "núcleo-duro" dos serviços de educação e saúde: professores, médicos, enfermeiros e 
agentes de saúde.

encontram-se os estados com menor número.

Os servidores públicos municipais são a maioria de servidores públicos brasileiros. 
Todavia, dentro do funcionalismo há uma discrepância de remuneração entre os três níveis 
federativos que persiste ao longo do tempo, conforme o Atlas do Estado Brasileiro 2019, do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que analisou a evolução do setor ao longo das 
últimas três décadas - entre 1986 e 2017.

Uma característica importante dos municípios brasileiros é que mais da metade são 
chamados de “cidades pequenas”, pois sua população é inferior a 50 mil habitantes. É 
interessante notar que, apesar do predomínio de municípios pequenos, aproximadamente 21% 
da população vive em cidades com mais de um milhão de habitantes, que são capitais 
estaduais, exceto Campinas (SP) e Guarulhos (SP). Considerando suas respectivas regiões 
metropolitanas, os municípios com mais de um milhão de habitantes abrigam 40% da 
população brasileira. Nota-se, então, uma distribuição desigual da população pelos municípios.

É fato que são muitos os desafios vivenciados pelos municípios. Há uma centralização 
excessiva do financiamento das políticas públicas no âmbito federal e recentemente o Governo 
Federal apresentou a PEC do “Pacto Federativo” propondo que municípios pequenos e com 
receitas próprias irrisórias fossem incorporados por cidades vizinhas maiores, além de propor 
retirar da Constituição a previsão de revisão anual dos salários dos servidores públicos do país. 
E ainda há o fantasma da PEC da “reforma administrativa”, enviada pelo governo Bolsonaro ao 
Congresso Nacional no dia 3 de setembro de 2020. Prometida pelo ministro da Economia, Paulo 

Outro dado interessante é que o município mais populoso do país, segundo o Censo de 
2010, é São Paulo (SP), com 11.244.369 habitantes; e o menos populoso é Borá (SP), com 805 
moradores.

Essa configuração revela a importância dos municípios e do serviço público municipal 
para a promoção de cidadania, bem-viver da população e a construção de um mundo mais justo 
a partir do desenvolvimento local. Um município forte, inovador e sustentável necessariamente 
precisa de um serviço público eficiente, qualificado, com participação da população, carreira 
valorizada e trabalho decente do servidor público.
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Vive-se um tempo da ausência de um robusto plano de desenvolvimento para o país 
baseado em valores e princípios democráticos, solidários e de igualdade social. O atual Governo 
Federal dá às costas para a cidadania, a justiça social, o fortalecimento das políticas públicas 
sociais, e não apresenta nenhum projeto redistributivo e gerador de emprego e renda. O 
Congelamento dos recursos públicos por 20 anos nas áreas da saúde, educação e assistência 
social, as reformas da Previdência e Trabalhista, associados à Pandemia de COVID-19 e ao 
conjunto de medidas e posturas políticas ideológicas de direita e centro-direita que cooptaram 
o chamado “centrão”, formam um cenário que precisa ser enfrentado com resistência do povo 
Brasileiro e do conjunto da classe trabalhadora. É preciso interromper esse ciclo 
antidemocrático e antissocial que o Brasil vive. Nesse contexto, as eleições municipais são uma 
oportunidade de criar um novo ambiente político e social fazendo ressurgir a Utopia da 
Esperança no meio do povo. A vitória eleitoral de projetos democráticos, populares e 
progressistas sinalizará novos ventos para a política nacional. Eis o desafio: evitar a ampliação e 
a consolidação de projetos alinhados ao Bolsonarismo. 

Guedes, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pretende alterar regras sobre a estabilidade 
de servidores futuros e prevê a redução dos salários iniciais. Todas essas medidas caminham no 
contrafluxo da valorização do papel dos municípios e do serviço público municipal. É um cenário 
no qual quem mais perde são os municípios, os servidores municipais e a população que se 
beneficia diretamente com os serviços públicos locais.

As eleições municipais de 2020 são fundamentais para iniciar uma nova trajetória, 
elegendo prefeitos (as) e vereadores (as) capazes de promover um amplo movimento nacional 
de fortalecimento do papel dos municípios no pacto federativo, assegurando a autonomia 
política, administrativa e financeira prevista na Constituição Brasileira e inaugurando um novo 
jeito de governar com inovação, participação social e transparência.



“Quando caminhamos no deserto, o sentimento que brota é de que 
a vida ali é impossível. Nenhuma água. Nenhuma umidade. Vendo 
no horizonte, algumas elevações e, caminhando até elas, surpresa 
imensa: um campo de cactos floridos tingindo a paisagem 
arenosa de vermelho e verde! Um deslumbramento! É o milagre da 
vida. Pequenos pássaros trouxeram sementes até lá, e elas 
brotaram, sugando do ar a umidade invisível. Que é que faz com 
que elas se enraízem, brotem e floresçam? O potencial que se 
esconde nos seus genomas”.

É hora de afirmar, vivenciar e promover o desenvolvimento de baixo para cima. Cada 
povo tem que resgatar sua cultura e os recursos do seu território, ganhar a posse deles, afirmar a 
sua soberania sobre esse território, sobre o seu subsolo e suas indústrias. Nas relações com 
outros povos, afirmemos e respeitemos os mesmos direitos deles que exigimos para nós. 
Rejeitemos a soberania solitária e excludente dos nacionalismos egocêntricos e avarentos, e 
promovamos, sim, a soberania solidária dos que sabemos que tudo o que fizermos à teia da vida, 
fazemos a nós próprios.

Coloquemos a educação libertadora como uma frente relevante do trabalho social. O 
objetivo da educação é instrumentar as pessoas para desenvolverem uma consciência crítica, 
capaz de identificar os fatores que geram opressão, pobreza, desigualdade, falta de liberdade; 
capaz de lidar com os conhecimentos acumulados da humanidade, não de uma forma passiva, 
mas criativa, para ir além de onde já chegou. Isso significa que a educação está a serviço não de 
ter, nem de acumular, mas de ser sempre mais. Ou seja, sintetizar os saberes já existentes e 
desenvolver a capacidade de tornar-se sujeito da ação transformadora de si e da sociedade.

Trabalhemos pelo desenvolvimento individual, pessoal e comunitário nos locais onde as 
pessoas vivem e trabalham. Aí, promover o espírito e a prática da cooperação e da autogestão 
comunitária. Ao mesmo tempo, articular essas comunidades de forma fractal em outros níveis 
até o nacional e o global, buscando maximizar as vantagens cooperativas, e valorizando a 
complementaridade dos diferentes talentos e recursos de cada pessoa e de cada comunidade, 
gerando efeito multiplicador do Bem Viver.

Rejeitemos o “desenvolvimento” que vem de fora para dentro, de cima para baixo, que 
importa tecnologias inadequadas e impróprias para a nossa realidade, criadas não em função 
das necessidades humanas e sociais, mas em função do lucro. Nem atores, nem tecnologia, 
nem produtos, nem dinheiro vindo de fora nos desenvolveram efetivamente nestes mais de 
cinco séculos de dominação da cultura eurocêntrica. “Eu, povo brasileiro, criando e juntando 
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UM CONVITE PARA SEMEAR A
FELICIDADE



a) Município da cidadania;

recursos que estão no meu território, posso usá-los de outra maneira para criar respostas às 
necessidades e quereres, não com o intuito de gerar cada vez mais lucro, mas de estender o Bem 
Viver a todas as pessoas, em harmonia com a Natureza”. Esta postura investe em vida e em 
meios de a vida prosperar.

Façamos do nosso município o território das possibilidades. Com criatividade, inovação 
e protagonismo societal, Estado, Empresas e Sociedade Organizada vamos fazer a Revolução 
do Bem Viver.  Superaremos a escassez, o centralismo, a intolerância e o medo. 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT) 
convida candidatos (as) a Prefeitos (as) e Vereadores (as) a incluírem em suas narrativas e 
compromissos eleitorais a “Utopia da Felicidade”. Também evoca os cidadãos eleitores de cada 
município e as forças sociais organizadas a se mobilizarem para eleger gestores públicos e 
legisladores locais que se engajem nessa construção. 

Colaborar com o empoderamento da outra pessoa e da coletividade, sem medo e com 
confiança. Esse é o verdadeiro amor e o sentido maior da vida, pois é fonte de felicidade 
verdadeira e durável. Não como projeto utópico, mas como realidade em movimento em cada 
pessoa, comunidade, povo e humanidade, aqui e agora, onde o futuro se forja sem adiamentos.

Já coexistem dentro do atual sistema exemplos de bem viver coletivo e pessoal 
baseados em valores e princípios éticos, solidários, democráticos e sustentáveis. Cidades no 
mundo reduzem a geração de lixo, cuidam e preservam o meio ambiente, promovem inclusão 
social, convivem com respeito à diversidade e utilizam a tecnologia e os talentos humanos para 
criar soluções de habitabilidade e promoção de renda.

Nesse sentido, apresentamos um elenco de propostas que buscam materializar a 
“Utopia da Felicidade” por meio dos seguintes PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL:

Adotemos o caminho que parte de cada pessoa e cada comunidade. Pensemos a 
sociedade e a economia do micro para o macro, em vez de pensar do macro – modo de consumo 
e produção dos países ricos, empresas e bancos transnacionais, tecnologias exógenas e 
inapropriadas à nossa realidade – para o micro. Reafirmemos a necessidade da pessoa humana 
se transformar no sentido de escolher tomar o comando do seu existir e do seu processo de 
desenvolvimento, reduzindo cada vez mais as dependências e aumentando a sua autonomia em 
conexão solidária com as/os outros, portanto, as suas liberdades, o seu Bem Viver, a sua 
felicidade. Essa seria a redefinição da caminhada do desenvolvimento.

c) Município do trabalho decente;
b) Município da criatividade;

A humanidade precisa criar coragem para dar um salto quântico: o da economia do 
Amor. Introduzir a gratuidade e a reciprocidade voluntária como modos de relação geradores da 
abundância compartilhada e do Bem Viver. Acolher a cultura uns dos outros, sabendo que o 
enriquecimento parte da escuta do que a outra ou o outro tem a contribuir. Partilhar o poder de 
decisão e a posse dos bens comuns, promovendo a emergência de cidadãs e cidadãos 
planetários onde o acolhimento da diferença e a cooperação são a referência maior. Na 
linguagem do biólogo Maturana: acolher a outra pessoa não enquanto projeção de mim, mas 
como um ser livre e autônomo, sujeito da sua subjetividade, das suas responsabilidades e do 
seu direito de ser quem é.
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Quando tem propósitos, ousadia e vontade, o ser humano é capaz de concretizar seus 
objetivos, pois uma realidade já antes projetada é significação de um sonho possível. A prática, 
quando consciente, tem poderes de transformação capazes de conduzir à libertação.

A Confetam/CUT acredita e se mobiliza por um mundo melhor. E o município é um campo 
fértil com múltiplas possibilidades para experimentar e vivenciar um novo jeito de bem viver 
pessoal e coletivo. Acreditamos e nos mobilizamos pela “Utopia da Felicidade” que se 
concretiza pelas mãos, mentes e corações de homens e mulheres protagonistas da própria 
jornada. 

d) Município da democracia;
e) Município da sustentabilidade;
f) Município da igualdade.
É possível. O melhor lugar do mundo é o meu município. Vamos experimentar novas 

possibilidades de desenvolvimento. Juntos Podemos Mais.
Paulo Freire foi chamado andarilho da Utopia. Freire sempre discursou a favor dessa 

busca incessante pelo sonho, recusando a acomodação e mantendo viva a vontade de ser 
sujeito, contrariamente ao que prega o discurso do fatalismo, que implica no futuro 
desproblematizado, inexorável, cujos ideais são opostos àqueles necessários à realização da 
práxis libertadora.

As Eleições Municipais de 2020 serão um teste decisivo para os rumos do Brasil. É uma 
oportunidade para reconstruir a esperança, a democracia e a justiça social. Queremos eleger os 
novos (as) gestores (as) públicos (as) e legisladores (as) comprometidos (as) com a 
PLATAFORMA “MEU MUNICIPIO: O MELHOR LUGAR PARA SE VIVER”, semeando a “Utopia da 
Felicidade” por meio dos respectivos Planos de Desenvolvimento Local, a seguir descritos.
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Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável e moderno à energia para todos (as) e a 
preço acessível

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo, e trabalho decente para todos (as)

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 
da terra, e deter a perda de biodiversidade

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável, e fomentar a inovação

Os Planos de Desenvolvimento Local, recomendados pela PLATAFORMA DA 
CONFETAM/CUT “Meu município, o melhor lugar para se viver”, dialogam com marcos 
institucionais de âmbito nacional e internacional e, em particular, com os “Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” e a “Agenda Global 2030” das Nações Unidas (ONU), da qual o 
Brasil é signatário, e estabelecem 17 objetivos e 169 metas que buscam promover o 
desenvolvimento sustentável no mundo, a saber:

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, e 
promover a agricultura sustentável
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades
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Quanto à dimensão dos direitos do trabalho, o enfoque são as normas internacionais do 
trabalho (convenções e recomendações da OIT) que são as oito convenções e recomendações 
que integram a Declaração Relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, 
adotada em junho de 1998: liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito de 
negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do 
trabalho infantil e eliminação de todas as formas de discriminação no emprego e na ocupação.

Um aspecto específico incluso na fundamentação da PLATAFORMA é o conceito de 
Trabalho Decente, introduzido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, que 
visa a traduzir o objetivo de garantir a todas as pessoas oportunidades de emprego produtivo, 
em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Entende-se como “oportunidade 
de emprego produtivo” a garantia a todos (as) que queiram trabalhar a chance de efetivamente 
encontrar um emprego, o qual seja instrumento que permita o alcance de um nível de bem-estar 
aceitável ao trabalhador e sua família. 

Da mesma maneira, os referidos “Planos de Desenvolvimento Local” se fundamentam 
na Constituição Brasileira e Pactos Internacionais. A Constituição assegura no seu Artigo 6º 
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável

Objetivo 16. 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

O Brasil, como membro da Organização das Nações Unidas (ONU), é signatário da 
Declaração dos Direitos Humanos que afirma: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis”. Isso porque os tratados e 
acordos internacionais assinados pelo Estado brasileiro têm força de lei, fazendo ser obrigatório 
o seu cumprimento dentro do nosso território.

Além da declaração da ONU, o Brasil também integra o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado em 1996. O Pacto diz que os Estados que o 
assinaram “reconhecem o direito de toda pessoa a nível de vida adequado para si próprio e sua 
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
contínua de suas condições de vida”.
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Ÿ Criação do “Território do Saber” para aproveitar o que o bairro e seus equipamentos 
culturais, pessoas e lugares têm de melhor em favor das escolas;

Ÿ Criação de “Ecomuseu comunitário” que reúne fotos, exemplares de espécies, artefatos 
históricos, vegetação, fauna e povo;

Por último, o “Plano Município da Cidadania” busca assegurar um bom local para se 
viver, onde nos sentimos seguros e tranquilos, com paz de espírito para trabalhar e educar os 
filhos. Nossas cidades, seus bairros e localidades rurais precisam ter uma economia local 
dinâmica, um ambiente com segurança e políticas de prevenção à violência, um lugar para 
vivenciar o respeito às manifestações plurais de fé e que assegure o Direito à moradia digna para 
todas as famílias.

Para concretizar esta visão integrada de cidadania, a Confetam/CUT recomenda a 
criação do “Plano Município da Cidadania” com os seguintes Programas/Projetos/Ações em 
seu município, devendo integrar os Planos de Governo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Anual do Orçamento, bem como Leis Municipais quando necessário 
estabelecer Marcos Legais:

O Plano “Município da Cidadania” dialoga com a concepção de Cidade Educadora que 
remete ao entendimento da cidade como território educativo. Nele, seus diferentes espaços, 
tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos que podem, ao assumirem 
uma intencionalidade educativa, garantir a perenidade do processo de formação dos indivíduos 
para além da escola, em diálogo com as diversas oportunidades de ensinar e aprender que a 
comunidade oferece. Atualmente, mais de 470 cidades de 36 países, se reconhecem como 
cidades educadoras e estão organizadas em rede pela Associação das Cidades Educadoras 
(AICE).  

Ÿ Criação de “Espaços culturais e de brincar” como escolas de música, integração de práticas 
esportivas e oficinas de ofícios;

Ÿ Criação de “Conselhos das Crianças e Câmara Jovem”, nas quais são motivados a pensar 
sobre o futuro da cidade;

Ÿ Criação do “Vovô Sabe Tudo”, que leva idosos para participar da educação como contadores 
de histórias e cuidadores de hortas;

Ÿ Criação de “Trilhas Educativas” para que os professores criem percursos pedagógicos pela 
cidade como mediadores de conhecimento;

Também interage com a concepção de Municípios e Comunidades Saudáveis (MCS), 
conceito lançado em 1986 na I Conferência Internacional de Promoção da Saúde no Canadá. 
Como resultado deste momento histórico, foi concebida a Carta de Ottawa, que define a 
Promoção da Saúde como sendo “o processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 
processo”. 
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Ÿ Criação da “Escola Municipal Promotora de Saúde” para qualificar os professores, ampliar 
seus conceitos de saúde e trabalhar com os princípios da Escola Promotora de Saúde, em 
prol da qualidade de vida de todos aqueles que convivem no ambiente escolar;

Ÿ Criação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do projeto “Roda da Saúde 
Comunitária” com a participação de todos para trabalhar as relações interpessoais, o clima 
Grupal, discutir os problemas do território e pensar alternativas de soluções;

Ÿ Criação de “Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS” ou Áreas de Especial Interesse 
Social (AEIS) definindo áreas da cidade destinadas para construção de moradia popular, 
urbanização de assentamentos e regularização fundiária.

Ÿ Criação do “Curso universitário e/ou técnico para agentes comunitários de saúde (ACS) e 
agentes de combate as endemias (ACE)” permitindo a possibilidade dos ACS e ACE terem 
uma formação superior e/ou técnica;

Ÿ Criação do “Dia Municipal da Vizinhança” para fortalecer os laços de afetividade e amizade 
entre as pessoas que moram no mesmo bairro e rua, sendo um momento para vivenciar a 
interação entre as pessoas por meio de mutirão, revitalização urbana, festival, etc.;

Ÿ Criação e ampliação de “Academias ao Ar Livre” com a instalações de aparelhos de 
musculação e exercícios físicos implantados em espaços públicos, como praças e parques, 
constituindo-se uma espécie de “playground cidadão”;

Ÿ Criação do “Fórum Municipal Intersetorial Políticas Públicas pós-pandemia” para 
aprofundar o desafio de integrar políticas públicas em situação pós-pandemia, construindo 
uma Agenda Local de saúde, educação, meio ambiente e alimentação saudável;

Ÿ Criação do “Roteiro de Cicloturismo A Cidade que Pedala” dotando as vias públicas com 
ciclovias, estações de bicicletas compartilhadas, integrar aos demais modais de trânsito, 
reestruturar as vias para transporte cicloviário e realizar eventos de passeios e circuitos;

Ÿ Criação de “Campanhas Educativas de Promoção da Saúde” estimulando comportamentos 
e hábitos saudáveis como alimentação saudável, reciclagem de resíduos sólidos, 
compostagem e hortas domésticas, dentre outros temas;
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Plano 2: Município da Criatividade

Atualmente, as cidades brasileiras que compõem a Rede Cidades Criativas da Unesco 
(Unesco Creative Cities Network – UCCN) são: Belém (PA), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ), no 
campo da gastronomia; Brasília (DF) e Curitiba (PR), no do design; João Pessoa (PB), em 
artesanato e artes folclóricas; Salvador (BA), na música; Santos (SP), no cinema; Belo Horizonte 
(MG), na categoria Gastronomia, e Fortaleza (CE), no Design. Tais municípios estão entre as 182 
cidades de 72 países - dez delas no Brasil -, destacados pelo seu histórico na atuação de alguma 
das sete categorias consideradas pela Unesco como impulsionadoras da economia: artesanato 
e artes folclóricas; artes midiáticas (integração entre diferentes linguagens artísticas e novas 
tecnologias); design; cinema; gastronomia; literatura e música.

Ÿ Criação da “Fábrica de Startups” um espaço físico que tem como missão ajudar as pessoas 
a serem empreendedores de sucesso, oferecendo programas como os de incubação, 
aceleração, idealização e eventos;

Ÿ Criação do “Concurso Municipal Pequenas Ideias, Grandes Soluções” convocando 
cidadãos para que apresentem projetos de melhorias do espaço público ou com alguma 

Ÿ Criação de “Laboratórios Comunitários de Inovação” espaços de incubação e coworking 
envolvendo as comunidades locais na construção de soluções criativas e inovadoras 
experimentais para problemas do seu cotidiano;

Ÿ Criação da “EXPO Municipal Cidade Criativa” para exposição de ideias inovadoras e 
criativas nos setores da cultura, arquitetura, moda, tecnologia, gastronomia, turismo e 
artesanato, proporcionando o intercâmbio de experiências e estímulo a parcerias; 

O Plano “Município da Criatividade” se aproxima do movimento internacional 
fomentado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) que, em 2004, criou a Rede de Cidades Criativas para promover a cooperação com e 
entre as cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o 
desenvolvimento sustentável. 

Uma das soluções para enfrentar a crise nas cidades contemporâneas pode ser o 
estímulo à curiosidade, imaginação e criatividade de seus cidadãos, gerando novas 
oportunidades e soluções para os problemas urbanos.

No Brasil, a nossa identidade está na diversidade cultural presente na música, na arte, na 
gastronomia, no design, na moda, no artesanato e em belezas naturais em abundância. Nosso 
povo é reconhecido mundo afora como detentor de energia vital na alegria de viver, na 
simplicidade cotidiana, na afetividade das relações e na criatividade.

Para concretizar esta visão integrada de criatividade nos municípios, a Confetam/CUT 
recomenda a criação do “Plano Município da Criatividade” , com os seguintes 
Programas/Projetos/Ações, devendo integrar os Planos de Governo, o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como Leis Municipais, quando 
necessário estabelecer Marcos Legais:
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Ÿ Criação da “Livros pela Cidade” espalhando bibliotecas a céu aberto em espaços públicos e 
comunitários para estimular a leitura e servir como um ponto de distribuição gratuita de 
livros;

Ÿ Criação de “Parklets da Cidade” um espaço compacto de convivência implantado em locais 
anteriormente utilizados como estacionamento ou em terrenos baldios e em sobras de 
terrenos.

Ÿ Criação do “Drive-in Popular” um espaço público onde as pessoas, dentro de seus carros a 
céu aberto, têm acesso a exibição de cinema, espetáculos cênicos, exposições de arte, rave 
com DJ e até eventos religiosos;

situação concreta da cidade;

Ÿ Criação do “Festival Município da Gastronomia” mobilizando os empreendedores 
profissionais e domésticos do setor gastronômico, divulgando sabores e temperos 
conforme a vocação local e realizando oficinas gratuitas com Chefs e Instituições do setor;

Ÿ Criação do “Roteiro de Cicloturismo a Cidade que Pedala” dotando as vias públicas com 
ciclovias, estações de bicicletas compartilhadas, integrar aos demais modais de trânsito, 
reestruturar as vias para transporte cicloviário e realizar eventos de passeios e circuitos;

Ÿ Criação do “Parque Tecnológico Municipal” com o propósito de conectar universidade, o 
Poder Público e empresas para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(P&D&I) voltadas a produtos e processos inovadores;

Ÿ Criação do “Cine Janela” transformando janelas da cidade em cabine de projeção e o 
paredão de um edifício em tela, exibindo filmes, vídeos, charges, poemas, textos e frases 
motivadoras pelas paredes da cidade, em uma rede colaborativa e voluntária;

Ÿ Criação do “Museu da Empatia” um espaço de experiências dedicado a desenvolver nossa 
capacidade de olhar o mundo através dos olhos de outras pessoas. No Museu, o público 
encontra uma coleção de diferentes sapatos e de histórias, e pode caminhar enquanto ouve 
a história da pessoa;

Ÿ Criação da “Virada Ouça a Cidade” um evento promovido pela prefeitura, com 24 horas 
ininterruptas de música, dando visibilidade a diversidade musical composta por vários 
estilos e gêneros musicais;



Plano 3: Município do
Trabalho Decente

Para concretizar esta visão integrada de trabalho decente nos municípios, a 
Confetam/CUT recomenda a criação do “Plano Município do Trabalho Decente” com os 
seguintes Programas/Projetos/Ações integrando os Planos de Governo, o Plano Plurianual, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, bem como leis 
municipais, quando necessário estabelecer marcos legais:

Trata-se de um conceito central para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, em especial o ODS 8, que busca “promover o 
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todas e todos”. Os principais aspectos de trabalho decente também 
foram amplamente incluídos nas metas de muitos dos outros ODS da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável.

Por fim, incluímos o potencial da agricultura familiar, agroflorestal e orgânica como 
estratégia para o manejo consciente da produção de alimentos, para garantir o futuro das 
florestas, alimentar o Brasil inteiro e gerar o desenvolvimento sustentável da economia.

O Plano “Município do Trabalho Decente” adota o conceito de Trabalho Decente definido 
pela a Organização Internacional do Trabalho (OIT) que diz “trabalho adequadamente 
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma 
vida digna”.  Esse conceito sintetiza a sua missão histórica de promover oportunidades para 
que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de 
liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental 
para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da 
governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável.

Também nos apropriamos da visão de Economia solidária como o "conjunto de 
atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – 
organizadas sob a forma de autogestão." Essa visão de Economia compreende uma variedade 
de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes 
de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam 
atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 
justo e consumo solidário.

Ÿ Criação da “Inclusão de pessoas com deficiência” por meio da reserva legal de pelo menos 
5% das vagas nos editais de seleção/concurso público para pessoas que comprovarem ter 
deficiência, assim como garantia de vagas de estágios para estudantes com limitações ou 
mobilidade reduzida;

Ÿ Criação do “Prêmio Boas Práticas no Serviço Público” valorizando ações e procedimentos 
diferenciados que geram melhorias no ambiente de trabalho decente na instituição;Criação 
da “Agenda Municipal do Trabalho Decente” de acordo com os parâmetros estabelecidos 
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Ÿ Criação e funcionamento da “Mesa Permanente de Negociação” com o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais e a Prefeitura dialogando e construindo pactos de 
valorização da categoria, por meio de Planos de Cargos e Carreiras, concursos públicos e 
campanhas específicas;

Ÿ Criação de “Quintais produtivos agroecológicos”, áreas localizadas nos arredores das 
casas para a produção diversificada de alimentos, criação de pequenos animais (aves, 
caprinos, ovinos, suínos), cultivo de plantas medicinais, frutíferas e hortaliças em geral para 
o autoconsumo, e a preservação de sementes de diferentes espécies, tudo com o uso 
racional das águas;

Ÿ Criação do “Programa Municipal de Alimentação Escolar”, a exemplo do Plano Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), assegurando o mínimo de 30% da compra da merenda escolar 
provenientes da agricultura familiar, impulsionando assim a economia rural do município.

Ÿ Criação de “Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)” no âmbito municipal permitindo 
que pequenos produtores vendam sua produção para instituições públicas sem a 
necessidade de licitação;

Ÿ Criação do “Produzir Juntos” para fomentar empreendimentos econômicos coletivos, por 
meio de cooperativas, associações ou grupos solidários, assegurando consultoria em 
gestão de negócios, financiamento solidário e espaços/canais de comercialização dos 
produtos e serviços;

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelecendo iniciativas de valorização e 
melhoria da qualidade de vida e da saúde ocupacional e segurança do trabalho do servidor 
público, qualificação contínua dos trabalhadores e trabalhadoras;

Ÿ Criação de “Banco Comunitário” oferecendo serviços financeiros solidários, como crédito 
produtivo, crédito para consumo, fundos solidários, em rede, de natureza associativa e 
comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização 
das economias locais;

Ÿ Criação de “Feiras de Economia Solidária”, microrregional e/ou temática, contribuindo para 
a comercialização e identidade da economia solidária, bem como propiciando uma maior 
integração entre os diferentes atores participantes, fortalecendo o processo de articulação 
regional dos empreendimentos;



Plano 4: Município da Democracia

A democracia grega era restrita e essa ideia começou a mudar a partir da Revolução 
Francesa e do Iluminismo moderno, que, por meio do republicanismo, passaram a advogar a 
participação política de todas as classes sociais. Ainda na Modernidade, apesar de avanços 
políticos e de uma ampliação do conceito de democracia, as mulheres não tinham acesso a 
qualquer tipo de participação democrática ativa nos países republicanos, fato que somente 
começou a ser revisto com a explosão do movimento feminista das sufragistas, que culminou 
na liberação, pela primeira vez na história, do voto feminino, na Nova Zelândia, em 1893.

Entende-se por democracia representativa o ato de uma pessoa ser eleita por votação 
direta para representar um povo, uma população, comunidade etc. Normalmente essa pessoa 
representa um grupo (partido, cidade, bairro). Também podemos eleger comissões e 
associações para nos representar, isto é, para agir, falar e decidir em "nome do povo", em nome 
de uma comunidade, de um grupo. Os "representantes do povo" se agrupam em instituições 
chamadas de Parlamento (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras 
Municipais) e Governos (municipais, estaduais e federal).

Por sua vez, a Democracia Participativa é um regime onde se pretende que existam 
efetivos mecanismos de controle da sociedade civil sob a administração pública, não se 
reduzindo o papel democrático apenas ao voto, mas também estendendo a democracia para a 
esfera social.

O Plano “Município da Democracia” adota uma definição de democracia que abre 
espaço para a participação política popular resgatando a democracia ocidental que teve origem 
em Atenas, na Grécia Clássica. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania, que se estendia 
àquele que era considerado cidadão e poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da 
política da cidade.

Apesar de conhecermos de perto a democracia, o conceito que designa a palavra é 
amplo e pode ser dividido e representado de diferentes maneiras. Não existindo apenas um tipo 
de regime político democrático, a democracia divide-se, basicamente, em: direta, 
representativa e participativa.

Para concretizar esta visão integrada de democracia direta, representativa e 
participativa nos municípios, a Confetam/CUT recomenda a criação do “Plano Município da 
Democracia” com os seguintes Programas/Projetos/Ações, devendo integrar os Planos de 
Governo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 
município, bem como leis municipais, quando necessário estabelecer marcos legais:

Ÿ Criação de “Lei Municipal da Consulta Popular” estabelecendo a possibilidade de iniciativa 
popular de referendos acerca de questões locais, que também podem ser convocados por 

A democracia direta significa a ampla participação popular, por meio de plebiscitos e/ou 
referendos, assembleias populares e Congresso Geral do Povo, Governo 2.0 (plataformas 
digitais colaborativas que podem ser utilizadas para elaboração de leis), etc. 
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Ÿ Criação de “Lei Municipal de Participação Cidadã” prevendo a iniciativa popular de projeto 
de lei frente ao Legislativo Municipal para que um projeto de iniciativa seja apreciado, desde 
que seja endossado por 5% do eleitorado local;

Ÿ Criação do “Congresso Municipal de Cidadania” instância anual deliberativa da política 
intersetorial das políticas públicas sociais com a participação de todos os Conselhos 
Municipais, da prefeitura e de cidadãos eleitos em plenárias populares;

Ÿ Criação do “Orçamento Participativo Digital” oportunizando que a população decida, por 
meio de eleições pela internet, quais obras municipais são mais importantes e devem ser 
priorizadas no Orçamento Anual do município;

Ÿ Criação do “Democracia 2.0” um aplicativo capaz de construir políticas públicas e leis de 
forma colaborativa por meio de processos de interação envolvendo a internet na construção 
da democracia;

quórum qualificado das Câmaras Municipais;

Ÿ Criação da “Academia de Conselheiros” um ambiente de qualificação e formação 
continuada de Conselhos Gestores de Políticas, cuja atribuição é propor diretrizes das 
políticas públicas, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas;

Ÿ Criação do “Observatório da Democracia” formado por professores e pesquisadores das 
universidades, por alunos e por representantes da sociedade em geral interessados em 
acompanhar as condições da democracia no município.



Plano 5: Município da Sustentabilidade

Ÿ Criação do “Concurso Plante Flores e Colha Amizades” para premiar moradores que, em 
regime de mutirão comunitário, façam o plantio de flores nas ruas ondem moram 
embelezando a cidade e possibilitando a vivência amorosa entre as pessoas;

Muitas cidades já estão lutando contra a degradação ambiental, o congestionamento do 
tráfego, a infraestrutura urbana inadequada e a falta de serviços básicos, como abastecimento 
de água, saneamento e gestão de resíduos. As pegadas ambientais das cidades são bastante 
alarmantes e podem ameaçar os recursos naturais necessários para sustentar as taxas de 
desenvolvimento econômico e redução da pobreza.

Ÿ Criação do “IPTU Verde” com concessão de descontos especiais a todos os contribuintes 
que comprovarem a adoção de práticas sustentáveis e conscientes em suas casas 
(arborização, captação de água da chuva, reuso de água, separação de resíduos sólidos, 
etc.);

Ÿ Criação do “Selo Moda Sustentável” estimulando a indústria do vestuário, calçado e têxtil a 
adotar práticas de responsabilidade socioambiental que evitem danos ambientais e sociais;

Para serem efetivamente sustentáveis, as cidades precisam possuir, por exemplo, 
planos de gestão de resíduos, projetos de paisagismo urbano, produção florestal sustentável, 
manejo hídrico sustentável, ações de uso adequado da infraestrutura urbana, controle da 
poluição e da degradação ambiental.

Ÿ Criação de “Centros de Compostagem” próximos às residências para que a população evite 
jogar no lixo normal resíduos orgânicos, como cascas de frutas, verduras, legumes, ovos, 
ossos e grãos de café, além de restos de comida, folhas e galhos de jardim;

O Plano “Município da Sustentabilidade” se conecta com o conceito de Cidades 
Sustentáveis, que possuem ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, 
pautadas na economia sustentável, vitalidade cultural e principalmente na responsabilidade 
ambiental.

Ÿ Criação da “Fazenda Urbana” um centro de referência para o cultivo de alimentos orgânicos, 
energias sustentáveis, onde serão construídas composteiras, estufas para mudas e hortas, 
banco de alimentos, restaurante escola e espaços para eventos e treinamentos;

Além disso, as cidades sustentáveis também se ocupam em buscar a conscientização 
da população para evitar o desperdício dos recursos materiais e até mesmo incentivar o 
transporte alternativo para diminuir a poluição gerada pelos automóveis. Essas cidades fazem 
diferença no planeta e são diretamente responsáveis pela qualidade de vida de seus cidadãos.

Para concretizar essa visão de desenvolvimento sustentável nos municípios, a 
Confetam/CUT recomenda a criação do “Plano Município da Sustentabilidade” com os 
seguintes Programas/Projetos/Ações, devendo integrar os Planos de Governo, o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, bem 
como leis municipais, quando necessário estabelecer marcos legais:
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Ÿ Criação de “Parques e Áreas Verdes” espaços de domínio público que desempenhem função 
ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional 
e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização.

Ÿ Criação de “Consórcio Público de Resíduos Sólidos” para a gestão de resíduos sólidos 
realizada de forma consorciada entre municípios como uma possível solução destinada a 
aperfeiçoar o planejamento e sua respectiva operacionalização;

Ÿ Criação da “Coleta Seletiva Solidária” que estabelece a separação, na fonte geradora, dos 
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 
municipal direta e indireta para destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis;

Ÿ Criação do “Catador Organizado” por meio de apoio e fomento às ações de inclusão 
produtiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis com o fortalecimento do 
associativismo e cooperativismo dos trabalhadores do setor;



Plano 6: Município da Igualdade
e Equidade

É possível concluir que a igualdade não basta em nossa sociedade. É injusto aplicar 
condições iguais a pessoas de realidades tão diferentes. É desejável que haja a diversidade, a 
equiparação de direitos, a equidade.

Ao analisarmos dados do IBGE, os quais indicam que a taxa de analfabetismo dos negros 
é o dobro da dos brancos, apenas 18,3% dos estudantes de ensino superior são pardos e negros 
e 75% da população mais pobre é formada por pessoas negras. Assim, confirma-se que para 
este grupo social, existem duas barreiras: a renda e a cor da pele, o que demonstra a não 
aplicação do conceito igualdade, pois as condições sociais não são as mesmas.

Para concretizar esta visão de igualdade e equidade nos municípios, a Confetam/CUT 
recomenda a criação do “Plano Município da Igualdade e Equidade” com os seguintes 
Programas/Projetos/Ações, devendo integrar os Planos de Governo, o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, bem como leis municipais, 
quando necessário estabelecer marcos legais:

Ÿ Criação do “Escola sem Homofobia” qualificando os educadores na compreensão, 

Ÿ Criação do “Educar para Igualdade Racial” para a efetiva aplicação das Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008, que dispõem sobre a obrigatoriedade do ensino das Histórias e Culturas Afro-
Brasileiras e Indígenas;

Hoje as mulheres ultrapassam 50% da população brasileira e mesmo assim o 
preconceito e o machismo ainda são enormes.

Ÿ Criação do “Dia da Prevenção das DST/Aids” para o desenvolvimento de ações de 
conscientização, distribuição de materiais informativos, preservativos e a realização de 
conversas sobre prevenção das DST/Aids nas comunidades;

Ÿ Criação de “Orçamento sensível a gênero” para integrar esta transversalidade a cada uma 
das políticas públicas previstas no orçamento municipal, a partir da perspectiva de gênero, e 
contribuir para que o uso e a atribuição de recursos estejam encaminhados rumo à 
equidade;

O Plano “Município da Igualdade e Equidade” revela que os conceitos de igualdade e 
equidade são semelhantes e passíveis de confusão. Entretanto, o uso correto desses termos e a 
prática deles na sociedade é essencial. Enquanto a igualdade preza pela equivalência, ou seja, o 
estabelecimento de situações iguais para todas as pessoas e situações, a equidade prima pela 
análise individual dos casos, o que evita a desigualdade e promove a justiça social.

Desse modo, ao analisarmos a nossa sociedade, que é plural, heterogênea e 
miscigenada, não é possível falar de igualdade, ou seja, de um padrão. Se nem todos são iguais, 
as chances também não serão, o que acarreta desvantagens para os setores menos 
privilegiadas, como as mulheres, a população negra, os idosos e as classes baixas.
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Ÿ Criação do “Fundo Municipal para a Equidade” para financiar projetos da sociedade civil 
organizada com vistas ao enfrentamento do preconceito, discriminação e promoção de 
direitos dos segmentos LGBTIQ+, populações afrodescendentes, povos indígenas, povos 
ciganos, pessoas com necessidades especiais, mulheres, jovens e idosos;

mediação e intervenção, com base em materiais de referência construídos e respaldados de 
forma técnica-pedagógica, a partir da realidade brasileira;

Ÿ Criação do “Núcleo itinerante muito prazer eu existo” para levar acolhimento, atendimento, 
orientação, encaminhamento e acompanhamento a pessoas vítimas ou não de preconceito 
e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nas áreas social, psicológica e 
jurídica, garantindo acesso a direitos, serviços e políticas públicas para lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais vítimas ou não de violência;

Ÿ Criação do “App Todxs” aplicativo de denúncias de homofobia, violência contra a mulher, 
abandono de idosos, bullying, discriminação racial, homicídios contra jovens e outras 
formas de preconceito e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.



Construir um município para as pessoas em primeiro lugar é nossa obrigação. Garantir 
acesso às políticas públicas de qualidade é nossa missão. Valorizar e promover a carreira do 
servidor público municipal é condição essencial de trabalho digno.

Com criatividade, inovação e protagonismo societal, Estado, empresas e sociedade 
organizada vamos fazer a Revolução do Bem Viver.  

Superaremos a escassez, o centralismo, a intolerância e o medo.

Façamos do nosso município o território das possibilidades. Um lugar de manifestações 
amorosas, de proximidades solidárias e de espaços públicos de convivência.

A Confetam/CUT lhe convida a construir um município de convivência plena, de 
democracia, de solidariedade, de respeito à pluralidade, de felicidade humana.

Que as eleições municipais de 2020 possibilitem a vitória de projetos políticos criativos, 
inovadores, democráticos e genuinamente populares. Que os novos gestores públicos 
municipais e os legisladores locais tornem realidade a Utopia de um Município Justo e Feliz.
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4. Concordo em atualizar e divulgar, no mínimo, os indicadores básicos da Plataforma no 
final de cada ano da gestão.  

Os (as) pré-candidatos (as) signatários (as) da Carta receberão um CERTIFICADO DE 
ADESÃO DA PLATAFORMA por parte da CONFETAM, FEDERAÇÃO ESTADUAL E SINDICATO 
LOCAL o qual será enviado pelo Sindicato Municipal dos Servidores Públicos naquele 
município.

3. O Diagnóstico e o Plano de Metas e Indicadores serão apresentados em até 90 dias 
após a data da nossa posse. Uma revisão do Plano de Metas e Indicadores poderá ser feita no 
final do primeiro ano da gestão e deverá ser acompanhada de notas explicativas.

1. Assumo o compromisso com a Plataforma dos Servidores Públicos Municipais para 
as Eleições 2020 - Meu município: o melhor lugar do mundo para se viver;

Ao assinar a Carta Compromisso, os (as) candidatos (as) ao cargo de prefeito (a) e ao 
Legislativo Municipal estarão de acordo com as ideias e propostas apresentadas pela 
Plataforma dos Servidores Públicos Municipais para as Eleições 2020 - Meu município: o 
melhor lugar do mundo para se viver, proposta pela Confetam. Se eleitos (as), deverão estar 
dispostos (as) a incorporar os Eixos Estratégicos de forma transversal às políticas públicas da 
cidade, sempre procurando promover a participação da sociedade civil. Além disso, também 
deverão prestar contas das ações desenvolvidas e dos avanços alcançados por meio de 
relatórios, revelando a evolução das ações relacionadas a cada eixo.

MEUS COMPROMISSOS

2. Concordo em produzir um documento de Diagnóstico da Situação atual que sirva de 
referência para o estabelecimento de um Plano de Metas e Indicadores, contemplando os eixos 
da Plataforma, para os quatro anos da gestão. 

Eu,  ______________________________________________________________________, 
candidato(a) pelo Partido _________________________________,  à  ___________________________  na 
cidade__________________________________ estado ____________________________, assumo a 
responsabilidade, a partir deste momento,  através da assinatura da Carta Compromisso 
abaixo, de adotar a Plataforma dos Servidores Públicos Municipais para as Eleições 2020 - Meu 
município: o melhor lugar do mundo para se viver apresentada pela CONFETAM, FEDERAÇÃO 
________________________ e pelo SINDICATO __________________________________________________.

5. Concordo em publicar e divulgar um relatório de prestação de contas que contenha, no 
mínimo, os indicadores básicos da Plataforma e um primeiro balanço do Plano de Metas em 
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Local e data:

Nome:

6. Concordo em publicar e divulgar, no mínimo, os indicadores básicos da Plataforma e o 
balanço do Plano de Metas da gestão, assim como apresentá-los em Audiência Pública, em até 
cinco meses antes do final do mandato. 

Assinatura:

E-mail: 

Telefone: 

7. Concordo em dialogar com o movimento sindical e através de Conselhos, 
Conferências e outros meios de gestão participativa sobre os avanços e dificuldades de 
execução da Plataforma.

andamento. As informações serão apresentadas em Audiência Pública, no final do segundo ano 
da gestão.



Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT)

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás - São Paulo/SP
CEP 03041-000 | Telefone: (11) 2108 9224
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