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Onde estamos
na agenda global
de combate ao
coronavírus?
 
Enfrentar o novo coronavírus e

preparar pessoas e territórios para o

período pós-pandemia tornou-se uma

agenda global com importantes

repercussões na Agenda 2030 e seus

17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável - ODS.

 

O Governo de São Paulo,

comprometido com o alcance dos

ODS, monitora o impacto das suas

ações de enfrentamento da pandemia

na perspectiva da Agenda 2030 e dos

Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável.

 

Este relatório compreende as ações

implementadas no período de

10 de março a 30 de abril de 2020 e

registradas pelo Comitê Administrativo

Extraordinário COVID-19.

 



 

Metodologia 
 

A metodologia escolhida para a elaboração

do monitoramento ODS - COVID-19

baseou-se nas ações anteriores do Governo

de São Paulo com a Agenda 2030, com

destaque para a experiência da Casa Civil

em classificar as emendas parlamentares e

a expertise da Secretaria de Relações

Internacionais com a Agenda ONU.

 

Neste relatório, foram selecionadas todas

as 122 medidas anunciadas pelo Comitê

Administrativo Extraordinário COVID-19 no

documento “Levantamento das normas
publicadas no D.O.E. pelas Secretarias
Estaduais de São Paulo contra a COVID-
19”, de 10 de março até 30 de abril. Todas

as medidas adotadas pelo governo paulista

seguiram critérios da ciência e da medicina.

 

Nosso objetivo com o monitoramento é

reafirmar o compromisso do Governo de

São Paulo com o Desenvolvimento

Sustentável sem que nenhum brasileiro de

São Paulo seja deixado para trás nesse

momento.

 

Conforme a própria ONU, todos os 17

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

foram considerados como um conjunto

indivisível.

 

No monitoramento, foi destacado apenas

um ODS para um conjunto das ações mais

impactantes e, ao final de cada página, as

correlações mais evidentes foram marcadas

com o conjunto ODS.

 

Todas as ações do governo foram

consideradas igualmente, sem nenhuma

distinção institucional, pois compreende-se

que este esforço é do governo como um

todo.

 

A ordem de aparição das ações varia de

acordo com o impacto que cada uma delas

tem naquele ODS. Nas seções com muitas

ações, optou-se por escolher aquelas com

maior impacto, com a finalidade de manter

o material enxuto e de fácil compreensão. 

 

Por fim, pretende-se que este relatório seja

o primeiro de uma série. Novas edições

acompanharão a evolução das normas

compiladas pelo Comitê Administrativo

Extraordinário COVID-19.

 

 

Julio Serson
Secretário de Relações Internacionais

 

 

Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo da Casa Civil

Presidente da Comissão Estadual para os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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ES
Pensar primeiro na
necessidade vital -
o alimento
 

O ODS 1 nos apresenta o desafio de

acabar com a pobreza em todas as

suas formas e a pandemia nos

apresentou a forma mais aguda da

pobreza - o risco da falta de comida

para a parcela mais vulnerável da

população.

 

Como resposta a essa ameaça, todas

as ações empreendidas pelo Governo

de São Paulo com impactos positivos

no ODS 1 voltaram-se para a garantia

de  acesso à alimentação para todos,

com especial atenção aos alunos da

rede pública de ensino.

 

As iniciativas atendem a meta 1.5,

que trata da redução da exposição e

vulnerabilidade das pessoas mais

pobres a eventos extremos, como é o

caso da pandemia da COVID-19.



Ação Alimento Solidário
Decreto nº 64.938, 13/4/20
 
Norma Operacional Básica para
a Ação Alimento Solidário
Resolução SEDS-9, 14/4/20
 
Funcionamento extraordinário das
unidades do Restaurante Bom Prato
Decreto nº 64.897, 31/3/20
 
Fornecimento de jantar em todas as
unidades do Restaurante
Bom Prato, de segunda a sexta-feira;
e de café da manhã, almoço e jantar
aos finais de semana e feriados
Resolução SEDS - 8, 1º/4/2020
 
Regulamentação do benefício
financeiro mensal de R$ 55,00 para
garantir alimentação de alunos da
rede pública estadual de ensino em
situação de pobreza ou de extrema
pobreza
Resolução SEDUC-40, 3/4/20
 
Fornecimento de alimentação
mediante pagamento de benefício
financeiro para alunos da rede pública
estadual de ensino em situação de
pobreza ou de extrema pobreza
Decreto nº 64.891, 30/3/20 
 
Procedimentos para garantir a
alimentação dos estudantes em
substituição à merenda escolar
Resolução SEDUC-32, 25/3/20

Programa Unicamp Solidária -
donativos e cestas básicas para a
população carente de Campinas
Resolução GR - 50, 20/4/20
 
Autorização de doação de cestas
básicas de produtos não-perecíveis
Despacho FS, 02/04/20
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A solução vem do campo
 

O setor agropecuário é peça chave

para o alcance das metas do ODS 2.

 

Não é possível acabar com a fome

sem uma robusta e sustentável

cadeia de produção e distribuição de

alimentos, capaz de enfrentar

momentos críticos como o atual

cenário de pandemia da COVID-19.

 

Tudo sem descuidar, é claro, da

agricultura protagonizada pelos

povos e comunidades tradicionais

(meta 2.3).

 

Combinadas com o que foi a

prioridade no ODS 1 - o acesso aos

alimentos -, as ações destacadas

neste Objetivo impactaram

fortemente a meta 2.1: acabar com a

fome e garantir o acesso de todas

as pessoas, em particular os pobres

e pessoas em situações vulneráveis,

incluindo crianças, a alimentos

seguros, nutritivos e suficientes.



Criação de Grupo Técnico de
Monitoramento do Abastecimento de
alimentos e produtos agropecuários
Resolução SAA, 25/3/20
 
Autorização para povos e
comunidades tradicionais realizarem
corte de vegetação para roças
tradicionais
Resolução SIMA-28, 17/4/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prorrogação do prazo para entrega da
declaração de vacinação contra a
Febre Aftosa
Resolução SAA-23, 15/4/20
 
Recomendações de boas práticas em
varejões, sacolões e feiras livres
Resolução SAA-21, 24/3/20
 
Suspensão das restrições de horário
para caminhões nas rodovias do
Estado Portaria SUP/DER-022, 26/3/20
 
Orientações para o funcionamento de
restaurantes instalados em locais de
acesso às rodovias estaduais
Nota Técnica SLT, 01/20
 
 

Funcionamento extraordinário das
unidades do Restaurante Bom Prato
Decreto nº 64.897, 31/3/20
 
Fornecimento de jantar em todas as
unidades do Restaurante Bom Prato,
de segunda a sexta-feira; e de café da
manhã, almoço e jantar aos finais de
semana e feriados
Resolução SEDS - 8, 1º/4/2020
 
Regulamentação do benefício
financeiro mensal de R$ 55,00 para
garantir alimentação de alunos da
rede pública em situação de pobreza ou
de extrema pobreza
Resolução SEDUC-40, 3/4/20
 
Fornecimento de alimentação
mediante pagamento de benefício
financeiro para alunos da rede pública
em situação de pobreza ou de extrema
pobreza
Decreto nº 64.891, 30/3/20
 
Garantia de alimentação aos
estudantes em substituição à merenda
escolar
Resolução SEDUC-32, 25/3/20
 
Ação Alimento Solidário
Decreto nº 64.938, 13/4/20
 
Norma Operacional Básica para a Ação
Alimento Solidário
Resolução SEDS-9, 14/4/20



Tudo pela saúde da
população de SP
 

A totalidade das ações do Governo de

São Paulo no contexto do combate ao

coronavírus impacta direta ou

indiretamente o ODS 3.

 

Foram implementadas 122 ações no

período monitorado, com destaque para

o impacto sobre as seguintes metas:

 

3.3 - acabar, até o ano 2030, com

epidemias de doenças transmissíveis

 

3.8 - acesso a serviços de saúde

essenciais de qualidade e a

medicamentos e vacinas 

 

3.b - apoio à pesquisa e ao

desenvolvimento de vacinas e

medicamentos para as doenças

transmissíveis

 

Nas páginas seguintes, o relatório

apresenta as ações diretamente

relacionadas a essas metas.
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Reconhecimento do estado de
calamidade pública
Decreto nº 64.897, 20/3/20
 
Decretos de períodos de quarentena
Decretos nº 64.953, 27/4/20; 64.946,
11/4/20; 64.881, 22/3/20
 
Autorização para instalação do Hospital
de Campanha Ibirapuera
Resolução SE-4, 29/4/20
 
Hospitais públicos e privados do Estado
ficam obrigados a enviar diariamente
dados de casos suspeitos e
confirmados de COVID-19
Resolução SS-42, 30/3/20
 
Diretrizes e orientações de
funcionamento dos serviços de saúde
no Estado, para enfrentamento da
COVID-19
Resolução SS - 28, 17/3/20
 
Restrição da circulação de pessoas e
uso permanente de máscaras faciais
Decreto nº 64.949, 23/4/20
 
Uso obrigatório de máscara no
transporte público
Decreto nº 64.956, 29/4/20
 
Medidas para prevenir a disseminação
do coronavírus entre usuários de
transportes coletivos
Resolução Conjunta STM/SMT-35,
20/3/20

Suspensão de eventos com público
superior a 500 pessoas, aulas escolares
e férias dos servidores da Secretaria da
Saúde
Decreto nº 64.862, 13/3/20
 
Fechamento de shoppings, galerias,
atividades com atendimento presencial
e equipamentos culturais 
Decreto nº 64.865, 18/3/20 e Resolução
SC-13, 20/3/20
 
Fechamento dos parques estaduais e
outras áreas 
Resolução SIMA-23, 20/3/20
 
Normas para visitas nas unidades
prisionais
Resoluções SAP-60, 24/4/20 e 40,
18/3/20
 
Autorização de doação de produtos de
higiene pessoal
Despacho FUSSP, 2/4/20
 
Fluxo para a transferência de
pacientes sem suspeita de Covid-19,
que estiverem internados em hospitais
de referência para COVID-19
Resolução SS-52, 13/4/20
 
Regulamentação do fluxo para o
diagnóstico da COVID-19, com
indicação dos laboratórios integrantes
Resolução SS-43, 1/4/20
 
 



Estabelecimento do Biobanco de
Amostras Clínicas da COVID-19
Resolução SS-40, 27/3/20
 
Destinação de recursos para o Parque
Tecnológico de Santos para realizar
pesquisas de soroprevalência para
COVID-19 (indivíduos que
desenvolveram anticorpos para a
doença), na Região Metropolitana da
Baixada Santista
Deliberação CONDESB 8/20, 22/4/20
 
Instituição da Comissão de Implantação
da Telemedicina e Telessaúde no
IAMSPE
Portaria IAMSPE-11, 2/4/20
 
Medidas de proteção a servidores
públicos - teletrabalho, atividades não
presenciais, suspensão de atividades
presenciais
Resoluções SEDUC-45, 20/4/20; 42,
9/4/20; 34, 31/3/20;  SESP-03, 6/3/20;
SFP-24, 20/3/20;  SDR-1, 17/3/20;
SEDPCD-02, 26/3/20; STM-37, 25/3/20;
Portaria 18/3/20 - Estrada de Ferro
Campos do Jordão/ STM; Decreto nº
64.864, 16/3/20; Resolução SLT 7,
26/03/20
 

Adoção de providências para que
atividades de manejo de corpos e
necropsia não ameacem profissionais
de saúde, nem aumentem risco de
contágio
Decreto nº 64.880, 20/3/20
 
Aprovação de Norma Técnica para
abordagem ao paciente tabagista, em
função da COVID-19
Resolução SS-47, 7/4/20
 
Dispensa de licitações para aquisição
de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da
pandemia
Decreto nº 64.928, 8/4/20
 
Transferência de recursos financeiros
do Fundo Estadual de Saúde para
Fundos Municipais de Saúde, para
enfrentamento da COVID-19
Resoluções SS-48, 7/4/20; SS-45,
3/4/20; SS-41, 27/3/20; SS-38, 25/3/20;
SS-37, 25/3/20
 
Medidas de segurança contra incêndio
em unidades temporárias de
atendimento médico
Decreto nº 64.919, 3/4/20
 
Regularização das unidades de
atendimento médico de caráter
temporário junto ao Corpo de
Bombeiros
Portaria CCB–016-800, 6/4/20
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O desafio é aprender em
casa e com qualidade
 

Na mudança radical de rotina da

maior rede de ensino do Brasil, o

compromisso com a qualidade da

educação e a atenção às pessoas

mais vulneráveis pautaram a tomada

de ação. 

 

A criação de um ambiente de

aprendizagem inclusivo e eficaz

(meta 4.a do ODS 4) foi alavancada

por ações que colocaram em marcha

o ensino a distância e garantiram

materiais pedagógicos e

alimentação dos alunos em suas

casas.

 

Reformulações do calendário

escolar, trabalho mediado por

tecnologia e iniciativas de

reorganização da Secretaria da

Educação impactaram diretamente o

ODS 4 e envolveram uma rede de

3,5 milhões de alunos e 234 mil

servidores em uma nova forma de

ensinar e aprender com qualidade.



Criação do Programa Aprender em
Casa, de apoio aos alunos no período
de suspensão das aulas
Resolução SEDUC-38, 3/4/20
 
Realização de atividades escolares
não presenciais
SEDUC-45, 20/4/20
 
Estabelecimento de protocolo para
entrega de materiais pedagógicos 
Resolução SEDUC-46, 24/4/20
 
 
 
 
 
 
 
Unidades Escolares em
funcionamento para garantia das
atividades essenciais
Resolução SEDUC - 30, 20/03/20
 
Elaboração de calendário escolar
2020 e medidas de apoio aos estudos
em casa, para garantir continuidade do
ensino-aprendizagem
Resolução SEDUC-39, 3/4/20
 
Reorganização do calendário escolar e
das atividades pedagógicas e extensão
do teletrabalho 
Resolução SEDUC-44, 20/4/20
 
Elaboração de calendário escolar para
garantir a carga horária mínima para
todos os níveis e modalidade de ensino
Resolução SEDUC-47, 29/4/20
 

Regulamentação do benefício
financeiro mensal de R$ 55,00 para
alimentação de alunos da rede pública
em situação de pobreza ou de extrema
pobreza
Resolução SEDUC-40, 3/4/20
 
Fornecimento de alimentação
mediante benefício financeiro para
alunos em situação de pobreza ou de
extrema pobreza
Decreto nº 64.891, 30/3/20
 
Procedimentos para garantir a
alimentação dos alunos em
substituição à merenda escolar
Resolução SEDUC-32, 25/3/20
 

Jornada laboral mediante teletrabalho
Resoluções SEDUC - 34, 02/04/20 e
42, 20/4/20
 
Definição das atividades essenciais 
Resolução SEDUC-48, 29/4/20
 
Autorização temporária da
transformação de processos físicos
em eletrônicos 
Resolução SEDUC - 36, 02/04/20
 
Prorrogação da composição da
Diretoria Executiva da Associação de
Pais e Mestres
Resolução SE - 35, 31/03/20
 
Suspensão de prazos processuais do
Conselho Estadual de Educação
Deliberação CEE - 178, 01/04/20
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Violência contra a mulher
não pode ser pandemia
dentro da pandemia 
 

A Diretora-Executiva da ONU

Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

alertou: com a pandemia do

coronavírus, aumentaram os pedidos

de ajuda de mulheres em situação de

violência doméstica no mundo inteiro. 

 

Impactar positivamente o ODS 5,

especialmente a meta 5.2, que fala da  

eliminação de todas as formas de

violência contra as mulheres, assumiu

ainda mais importância para o

Governo de São Paulo neste período. 

 

A implantação da rotina emergencial

para atendimento nas Unidades

Policiais abrangeu as ocorrências de

violência doméstica (Portaria DGP-16,

17/3/20).

 

O registro de casos de violência contra

mulher passou a ser feito também de

forma online, na Delegacia Eletrônica

(sem norma publicada).
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A conta de água não vai
chegar para a população
vulnerável
 

Para assegurar o direito humano à

água potável, conforme preconiza o

ODS 6, a ação do Governo de São

Paulo foi isentar a população

vulnerável do pagamento da tarifa de

água. 

 

Cerca de 2 milhões de pessoas

atendidas pela tarifa social da Sabesp  

não precisarão pagar a conta de água

nos meses de abril, maio e junho

(Decreto nº   64.918, 3/4/20).

 

A iniciativa impacta diretamente a

meta 6.1 deste ODS - até 2030,

alcançar o acesso universal e

equitativo à água potável e segura

para todos.

 

Lembrando que São Paulo se

encontra muito próximo da

universalização do abastecimento e

que, nos 368 municípios atendidos

pela Sabesp, essa meta já foi

alcançada.
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Ambiente de trabalho
seguro e protegido
durante a pandemia
 

Ganhou relevância na pandemia a

meta 8.8 deste ODS, que assinala a

importância da promoção de

ambientes de trabalho seguros e

protegidos para todos.

 

A maior parte das ações do Governo

de São Paulo no período monitorado

impactou diretamente essa meta. 

 

Foram decisões que protegeram do

contágio por coronavírus

trabalhadores do comércio,

aposentados, policiais e servidores

públicos de várias outras áreas,

especialmente da saúde.

 

Destaque para a ação de

preservação do trabalho e da renda

dos trabalhadores do setor cultural e

criativo (meta 8.3). No Estado, são

cerca de 650 mil profissionais.



Criação do Programa

#CulturaEmCasa
Resolução SC-15, 28/4/20
 

Fechamento temporário e
suspensão da programação dos

equipamentos culturais

Resolução SC-13, 20/3/20
 

 

 

 

Recomendações de boas práticas em
varejões, sacolões e feiras livres
Resolução SAA-21, 24/3/20
 

Fechamento de shoppings, galerias e

atividades que envolvam atendimento

presencial ao público

Decreto nº 64.865, 18/3/20
 

Suspensão de recadastramento dos

beneficiários de aposentadorias e
pensões
Decreto nº 64.926, 7/4/20
 

Suspensão das restrições de
horário para caminhões nas rodovias

do Estado

Portaria SUP/DER-22, 26/3/20
 

Orientações para o funcionamento de
restaurantes instalados em locais
de acesso às rodovias estaduais

Nota Técnica SLT, 01/2020
 

 

 

 



Isenção de cobrança de tarifa do

transporte coletivo intermunicipal para

policiais civis e militares, inclusive do

Corpo de Bombeiros

Decreto nº 64.884, 24/3/20
 

Férias e licença-prêmio para

servidores idosos ou portadores de

doenças específicas

Resolução SAP-44, 25/3/20
 

Prevenção de contágio aos

estagiários da Secretaria da

Administração Penitenciária

Resolução SAP-45, 25/3/20
 

Transformação de processos da

Secretaria da Educação de físicos em

eletrônicos

Resolução SEDUC-36, 2/4/20
 

Definição das atividades essenciais
da Secretaria da Educação Resolução
SEDUC-48, 29/4/20
 

Suspensão de prazos processuais do

Conselho Estadual de Educação

Deliberação CEE-178, 1º/4/20
 

Suspensão dos prazos para

Avaliação de Desempenho Individual

de servidores da Secretaria de

Desenvolvimento Regional

Resolução SDR-26, 26/3/20
 

 

Teletrabalho nas Secretarias da

Educação; Desenvolvimento Regional;

Pessoa com Deficiência; Logística e

Transporte; Esportes; Saúde

Resoluções SEDUC-42, 9/4/20 e 34,
31/3/20; SDR-1, 17/3/20; SEDPCD-02,
26/3/20; SLT-007, 26/3/20; e SESP-03,
26/3/20; SS-49, 8/4/20
 

Providências para que atividades de

manejo de corpos e necropsia não
ameacem profissionais de saúde
Decreto nº 64.880, 20/3/20
 

Segurança contra incêndio em

unidades temporárias de atendimento

médico

Decreto nº 64.919, 3/4/20
 

Telemedicina e Telessaúde no IAMSPE

Portaria IAMSPE-11, 2/4/20
 

Orientações aos servidores do IAMSPE

sobre jornada de trabalho

Portaria IAMSPE-9, 1, 18/2/20
 

Suspensão de atividades da Secretaria

da Fazenda e Planejamento, com

exceções

Resolução SFP-24, 20/3/20
 

Atendimento virtual no Programa Nota

Fiscal Paulista

Resolução SFP-29, 7/4/20
 

 

 

 



15 
AÇ

ÕE
S

A igualdade é um
caminho sem retrocessos 
 

O  compromisso da política de

desenvolvimento social do Estado de

São Paulo é a garantia dos direitos e

do acesso a bens e serviços para as

pessoas mais vulneráveis e em

situação de risco. 

 

No cenário da pandemia, esse

compromisso não pode conhecer

retrocesso. Pelo contrário, deve

contribuir para o alcance progressivo

de uma maior igualdade (meta 10.4).

 

As ações do Governo de São Paulo

que impactaram o ODS 10,

especialmente a meta 10.4,

dividiram-se em três grupos - o

acesso a bens (alimentos, produtos

de higiene, água); o acesso à

informação sobre o coronavírus; e o

acesso a recursos descentralizados

para o enfrentamento da pandemia.

 



Destinação de recursos do Fundo
Estadual do Idoso – FEI para ações

de preservação da vida e prevenção

da contaminação de idosos pelo

Coronavírus

Conselho Estadual do Idoso
 

Autorização de doação de produtos
de higiene pessoal
Despacho FS, 2/4/20
 

Autorização de doação de cestas
básicas de produtos não-perecíveis

Despacho FS, 2/4/20
 

Criação do Programa Unicamp

Solidária - arrecadação de

donativos e cestas básicas para a
população carente de Campinas

Resolução GR - 50, 20/4/20
 

 

 

 

 

 

 

Ação Alimento Solidário e sua

Norma Operacional Básica 

Decreto nº 64.938, 13/4/20 e
Resolução SEDS-9, 14/4/20

Regulamentação do benefício

financeiro mensal de R$ 55,00 para

garantir alimentação de alunos da
rede pública estadual de ensino
em situação de pobreza ou de
extrema pobreza
Resolução SEDUC-40, 3/4/20
 

Fornecimento de alimentação
mediante pagamento de benefício
financeiro para alunos da rede

pública estadual de ensino em

situação de pobreza ou de extrema

pobreza

Decreto nº 64.891, 30/3/20
 

Procedimentos para garantir a

alimentação dos estudantes em

substituição à merenda escolar

Resolução SEDUC-32, 25/3/20
 

Funcionamento extraordinário das

unidades do Restaurante Bom Prato
Decreto nº 64.897, 31/3/20
 

Fornecimento de jantar em todas as

unidades do Restaurante Bom
Prato, de segunda a sexta-feira; e

de café da manhã, almoço e jantar

aos finais de semana e feriados

Resolução SEDS - 8, 1º/4/2020



Isenção do pagamento de

contas/faturas de água e esgoto

para usuários em situação de

vulnerabilidade - residencial

social e residencial favela

Decreto nº 64.918, 3/4/20

 

 

As Diretorias Regionais de

Assistência Social (DRADS) ficam

responsáveis por divulgar e dar

apoio no esclarecimento de

dúvidas quanto à COVID-19

Resolução SEDS - 7,  17/3/20

 

 

Transferência de recursos

financeiros do Fundo Estadual de

Saúde para Fundos Municipais de

Saúde, para enfrentamento da

COVID-19

Resolução SS-48, 7/4/20

 

Transferência de recursos

financeiros do Fundo Estadual de

Saúde para o Fundo Municipal de

Saúde do Município de São Paulo,

para enfrentamento da COVID-19

Resolução SS-45, 3/4/20
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Os lugares onde as
pessoas vivem precisam
de todos os tipos de
cuidados
 

As cidades precisam ser inclusivas,

seguras, resilientes e sustentáveis. 

 

Essa é a principal mensagem do

ODS 11, que ganhou novas

dimensões diante da pandemia. As

ações do Governo de São Paulo

abraçaram a amplitude deste ODS e

impactaram positivamente várias de

suas metas.

 

Esforços foram feitos para adaptar

os transportes e os espaços públicos  

à realidade do vírus (metas 11.2 e

11.7). O planejamento e diálogo

entre áreas urbanas, periurbanas e

rurais garantiram o abastecimento

de alimentos nas cidades (11.a).

Acesso gratuito à água potável para

os mais vulneráveis foi uma das

primeiras medidas anunciadas (11.1)

e a proteção ao imenso patrimônio

cultural paulista foi priorizada (11.4).



Uso obrigatório de máscara no
transporte público
Decreto nº 64.956, 29/4/20
 
Plano de operação monitorada dos
sistemas de transporte público
coletivo de passageiros
Resolução STM - 38, 31/3/20
 
Flexibilização de obrigações
regulatórias no transporte público
intermunicipal de passageiros
Portaria ARTESP - 40, 2/4/20
 
Isenção de cobrança de tarifa do
transporte coletivo intermunicipal
para policiais civis e militares, inclusive
do Corpo de Bombeiros
Decreto nº 64.884, 24/3/20

Fechamento dos parques estaduais 
Resolução SIMA - 23, 20/3/20
 
Isenção de pagamento de
mensalidade para prestadores de
serviços de lazer, alimentação e
estacionamento em parques urbanos
Resolução SIMA - 27, 25/3/20

Concessão de uso de duas escolas
em Paraisópolis à União dos
Moradores e do Comércio de
Paraisópolis
Decreto nº 64.954, 28/4/20
 
Isenção do pagamento de
contas/faturas de água e esgoto para
usuários em situação de
vulnerabilidade - residencial social e
residencial favela
Decreto nº 64.918, 3/4/20

Criação de Grupo Técnico de
Monitoramento do Abastecimento
de alimentos e produtos
agropecuários
Resolução SAA, 25/3/20
 
Recomendações de boas práticas
em varejões, sacolões e feiras
livres 
Resolução SAA-21, 24/3/20

Medidas temporárias e emergenciais
para emissão do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros, em
relação ao processo de regularização
das edificações e áreas de risco
Portaria  CCB – 13/80, 17/3/20
 
Medidas de segurança contra
incêndio em unidades temporárias
de atendimento médico
Decreto nº 64.919, 3/4/20

Criação do Programa #CulturaEmCasa
Resolução SC-15, 28/4/20
 
Fechamento temporário e suspensão
da programação dos equipamentos
culturais
Resolução SC-13, 20/3/20
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Como assegurar padrões
de produção e de consumo
sustentáveis
na pandemia? 
 
 
As ações do Governo de São Paulo que

impactaram o ODS 12 abrangeram duas

frentes com importantes repercussões

na vida cotidiana.

 

A primeira delas foi a defesa das

relações de consumo justas, coibindo

abusos de preços em produtos

essenciais devido à pandemia, como

álcool em gel, e em itens de primeira

necessidade, como alimentos, remédios

e botijões de gás.

 

A outra frente foi a garantia do

abastecimento de alimentos e produtos

agropecuários com segurança para

todos os elos envolvidos na produção,

processamento, comercialização e

distribuição. Nesta ação, fazer

informações corretas chegar às

pessoas foi uma prioridade (meta 12.8).
 



Criação da Força-Tarefa do Grupo

Estratégico de Combate e

Fiscalização, para reprimir abusos
no mercado de consumo
Resolução Conjunta SEXDC/SFP 01,
28/4/20
 
Criação de Grupo Técnico de

Monitoramento do Abastecimento
de alimentos e produtos
agropecuários Resolução SAA,
25/3/20
 

Recomendações de boas práticas
em varejões, sacolões e feiras
livres Resolução SAA-21, 24/3/20
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A força das instituições
 
 

A postura do Governo de São Paulo
durante a crise do coronavírus alinha-
se ao enunciado do ODS  16 - é
preciso construir instituições eficazes,
responsáveis, inclusivas e
transparentes.
 
Para fortalecer as instituições, foi
estabelecido um processo de tomada
de decisão responsivo, apoiado na
ciência (meta 16.7).
 
Com foco em uma gestão de crise
transparente, as decisões são
comunicadas à população por meio de
diversos canais e coletivas de
imprensa são realizadas de segunda a
sexta-feira (meta 16.10).
 
As mudanças nas formas de trabalho
e no atendimento ao público, a
adoção de meios virtuais de ensino e
a facilitação de processos para
agilizar atividades públicas
essenciais, demonstram a rápida
resposta de São Paulo às
necessidades impostas pela pandemia
(meta 16.6).



Instituição do Comitê Administrativo
Extraordinário COVID-19
Decreto nº 64.864, 16/3/20

 

Medidas de redução de despesas no

contexto da pandemia da COVID-19

Decreto nº 64.936, 13/4/20

 

Instituição do Núcleo Virtual COVID-
19 para ações judiciais que

objetivem a prorrogação de prazos de

pagamento e afins, com base na

pandemia

Portaria SUBGCTF - 05, 8/4/20

 

Gestão de contratos de prestação de
serviços contínuos durante vigência

do estado de calamidade pública

Decreto nº 64.898, 31/4/20

 

Criação das Comissões de
Avaliação de doações nas

Secretarias da Saúde e de Governo

Resoluções SS - 44, 2/4/20 e SG-38,

26/3/20

 

Consultorias Jurídicas ficam

dispensadas de analisar processos
relativos a contratações diretas de

aquisição de bens de emergência

para a saúde pública

Resolução PGE-11, 26/3/20

Instituição do Comitê de
Gerenciamento de Crise na
Fundação CASA
Portaria - 334, 26/3/20
 

Restrição e triagem de visitas nas
unidades prisionais, para proteger a

saúde da população carcerária

Resolução SAP-40, 18/3/20
 

Transferência de recursos
financeiros do Fundo Estadual de

Saúde para os Fundos Municipais

Resoluções SS - 37, 25/3/20; 38,
25/3/20; 41, 27/3/20; 48, 7/4/20
 

Programa Aprender em Casa
Resolução SEDUC-38, 3/4/20
 

Resoluções da Secretaria da Educação

sobre calendário escolar, entrega de
material e definições de trabalho
essencial do órgão Resoluções
SEDUC 42, 9/4/20; 44, 20/4/20; 45,
20/4/20; 46, 24/4/20; 47, 29/4/20; 48,
29/4/20; 30, 20/3/20
 

Diretorias Regionais de Assistência

Social (DRADS) responsáveis por

divulgar e dar apoio no
esclarecimento de dúvidas quanto à

COVID-19

Resolução SEDS - 7,  17/3/20



Assegurar o acesso
público à informação -
meta 16.10 do ODS 16
 

O Governo do Estado de São Paulo

desenvolveu uma ampla campanha de

Comunicação para o combate do novo

coronavírus.

 

Desde antes do primeiro caso registrado

no Estado, a Secretaria de Comunicação

se preparou e passou a desenvolver

papel fundamental para a informação dos

cidadãos paulistas sobre a doença e

suas consequências médicas e

econômicas no Estado.

 

Com a coordenação da pasta, foram

estabelecidas entrevistas coletivas

diárias totalmente alinhadas com as

medidas de segurança da

Organização Mundial da Saúde

(OMS) e da Secretaria de Estado da

Saúde.

 

 

As operadoras de telefonia entraram

como parceiras para monitorar o índice

de isolamento e divulgar as ações com o

máximo de agilidade e eficiência.

 

A Comunicação criou ainda guias em

nove idiomas (alemão, árabe, espanhol,

inglês, francês, italiano, japonês,

mandarim e português) para atender

paulistas, migrantes e refugiados, além

de campanhas publicitárias, cartilhas

para o combate das fake news, e site

específico atualizado diariamente.

 

Foi disponibilizado ainda material

para divulgação em órgãos públicos

dos 645 municípios do Estado a fim

de garantir a informação correta com

base na ciência, nos profissionais da

saúde e na experiência internacional.

 

 
 

 

Hotsite coronavírus:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
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Parceria para o sucesso
 
O ODS 17 indica que o conjunto dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável só será realizado com o
compromisso renovado de cooperação
entre a comunidade internacional e
uma parceria global ampla, que inclua  
os setores interessados e as pessoas
afetadas pelos processos de
desenvolvimento.
 
A atuação do Estado de São Paulo no
enfrentamento da pandemia seguiu à
risca essa orientação para a parceria.
 
Foi intenso o compartilhamento de
boas práticas com países e outros
entes subnacionais. O relacionamento
com os municípios, a população e a
iniciativa privada se fortaleceu. O
trabalho resultou  na obtenção de
material de prevenção e no suporte à
população mais vulnerável.
 
As ações registradas neste período de
monitoramento refletem o espírito de
parceria adotado por todos para
enfrentar a COVID-19.  



Criação das Comissões de
Avaliação de doações, tanto na

Secretaria de Saúde, para

equipamentos de proteção individual

e de saúde de interesse público;

quanto na Secretaria de Governo,

para equipamentos de prevenção,

para uso de funcionários públicos

Resoluções SS - 44, 2/4/20 e SG-38,

26/3/20

 

Criação do Programa USP Vida
Portaria GR-7.633, 6/4/20

 

Criação do Programa
#CulturaEmCasa, que envolve

instituições culturais privadas,

artistas e produtores culturais

independentes.

Resolução SC-15, 28/4/20

 

Cessão de uso de veículos do

Instituto Médico Legal para o Serviço

Funerário da capital

Resolução SSP-40, 24/4/20

 

Isenção de pagamento de

mensalidade para prestadores de

serviços de lazer, alimentação e

estacionamento em parques urbanos

Resolução SIMA-27, 25/3/20

 

 

Prorrogação de convênios com
municípios turísticos, utilizando

recursos do Fundo de Melhoria dos

Municípios Turísticos

Resolução ST-2, 28/4/20

 

Transferência de recursos
financeiros do Fundo Estadual de

Saúde para os Fundos Municipais

Resoluções SS 37, 25/3/20; 38,

25/3/20; 41, 27/3/20; 48, 7/4/20

 

Destinação de recursos para o
Parque Tecnológico de Santos para

realizar pesquisas de soroprevalência

para COVID-19 (indivíduos que

desenvolveram anticorpos para a

doença), na Região Metropolitana da

Baixada Santista

Deliberação CONDESB 8, 22/4/20

 

Prorrogação da composição da

Diretoria Executiva da Associação
de Pais e Mestres
Resolução SE-35, 31/3/20
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