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PROGRAMA DE GOVERNO 

As cidades e sua função social como espaço para uma vida digna e feliz 
 

“A felicidade é um bem público, mesmo que sentido subjetivamente. 
Portanto ela não pode ser deixada exclusivamente a cargo de dispositivos e esforços privados. 
Se o planejamento governamental e, portanto, as condições macroeconômicas do país forem 

adversas à felicidade, este planejamento fracassará, enquanto uma meta coletiva.”1 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Um Programa de Governo que pretenda representar as aspirações da população, deve ser 
elaborado de forma bastante ampla e participativa, envolvendo especialistas em cada tema para 
que possam conferir a consistência técnica necessária ao projeto, mas também deve envolver a 
população de forma representativa e eficiente, utilizando diversos fóruns de debate, que permitam 
a participação e a manifestação democrática de todas as pessoas. 
 
Desta forma, o Programa de Governo poderá trazer não só os objetivos e iniciativas propostas para 
a gestão, mas principalmente o compromisso com valores e propósitos que devem sustentar com 
autenticidade todo o conteúdo estabelecido, garantindo que ele será mantido fortemente durante 
o período de mandato. 
 
Ao ler esta proposta de elaboração de um Programa, formatada a partir dos estudos desenvolvidos 
pelo IMF de um modo inovador, você pode constatar a aderência do tema Felicidade para a Gestão 
Pública e poderá perceber com clareza essa possibilidade, ao analisar seus 3 grandes capítulos: 
 

1. Todos os conceitos científicos que suportam o trabalho apresentado, como Felicidade, 
Cidades Felizes e FIB (Felicidade Interna Bruta), os valores e propósitos, bem como o 
alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aprovados pela ONU. 
 

2. As 9 tabelas temáticas, representado as dimensões da Felicidade Interna Bruta e uma 
sugestão de Objetivo Estruturante, considerando que o primeiro nível de desdobramento 
do Programa se concentrará na elaboração desses objetivos e seus projetos, lembrando 
que sua definição passou pela equipe de especialistas, para serem implantados durante a 
gestão. 

 
3. Na última parte, evidenciando o compromisso com a TRANSPARÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO, 

serão incluídas as sugestões trazidas pelas pessoas, em diversos e variados fóruns de 
escuta, e que serão consideradas e discutidas novamente com a população, buscando um 
planejamento de forma integrada e participativa, para garantir eficiência em sua execução, 
atendendo prontamente à real necessidade das pessoas no local onde vivem. 

 
 

 
1Dasho Karma Ura, Presidente do Centro para os Estudos do Butão, fundado pelo PNUD para formular as estatísticas do FIB 
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PROPÓSITO E VALORES PARA SUSTENTAÇÃO ÉTICA DO PROGRAMA DE GOVERNO 
 
Propósito 
 
“Uma cidade mais justa e feliz.” 
 
Valores para sustentação do propósito 
 

1. Intenção autêntica do prefeito e toda sua equipe, registrada e divulgada publicamente. 
2. Foco permanente nas pessoas e no bem comum. 
3. Motivação permanente para que as pessoas participem das ações de governo. 
4. Transparência e acessibilidade em todos os atos públicos, de forma simples e objetiva. 
5. Tolerância ZERO com a corrupção e a falta de ética. 
6. Ambiente de colaboração e cooperação em todos os relacionamentos internos e externos. 
7. Disseminar e praticar a “Cultura da gentileza”, em um ciclo virtuoso de educação e 

cidadania. 
8. Profissionalismo, competência e respeito, em todos os níveis de governo. 
9. Gestão pública com SINERGIA entre todas as áreas do governo. 

 
CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
 

1. Felicidade Interna Bruta, FIB, como modelo de gestão 
 

A felicidade é algo de difícil mensuração, uma vez que difere em grau, estágio e fontes para 
cada indivíduo. Nas últimas décadas, as tentativas de compreendê-la têm gerado 
discussões por estudiosos de diferentes áreas, dentre as quais está a economia. Os estudos 
nesse campo vêm ganhando notoriedade desde os anos 2000, demonstrando como a 
temática é passível de análise alternativa, além de esforços para a criação de indicadores 
capazes de captar e de indicar o fenômeno.  
 
No campo acadêmico da economia e da felicidade, há uma linha de estudo denominada de 
comportamento de mercado (market behaviour), que apresenta uma leitura de trabalhos 
que enfocam a relação de aspectos econômicos com a felicidade. Nessa temática, o número 
de pesquisadores que tentam medir quanto vale a felicidade, no sentido de sua relação 
com a economia, vem aumentando nos últimos anos (Rodrigues & Shikida, 2005). 
 
Na busca de respostas e de métricas explicativas, pesquisas realizadas em meados de 1947, 
criaram o indicador do Produto Interno Bruto (PIB), que disseminou mundialmente o uso 
de indicadores, basicamente econômicos, para medir o progresso da economia de um país. 
A partir da década de 1960, surgiu nos Estados Unidos um indicador que visava deslocar o 
foco de aspectos econômicos para contemplar parâmetros que pudessem aferir o bem-
estar da população – os indicadores sociais (Sales et al., 2013). 

 
Segundo Louette (2007), a proposta de novos indicadores destina-se a criar uma base 
estatística para medir os resultados das políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento 
econômico. Dessa forma, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), com o apoio do Banco da Itália e do Centro de Pesquisa da Comissão Europeia (CCI), 
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reuniu, em Roma, especialistas sobre o tema “Podemos medir a felicidade? O que estas 
medidas significam para a ação pública?” para verificar em que medida o bem-estar poderia 
afetar os modelos econômicos e a ação governamental.  
A felicidade não é um sentimento novo, no entanto exige esforço e método para ser 
medida. Esse foi também um dos objetivos atribuídos pela OCDE no âmbito do fórum 
mundial, em Istambul, na Turquia, em junho de 2007.  

 
Nesse contexto, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), foi criado em 1972, no Reino do Butão, um pequeno país na região do Himalaia, o 
índice de Felicidade Interna Bruta (FIB). O índice FIB2 - é um indicador sistêmico, que vem 
sendo colocado em prática, e atraindo a atenção do resto do mundo com sua nova fórmula 
para medir o progresso de uma comunidade ou nação. 

 
Assim, o cálculo da “riqueza” deve considerar outros aspectos além do desenvolvimento 
econômico, como a conservação do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas (ver 
esquema a seguir). Considera o empreendedorismo social como geração ética de riqueza – 
produção de bens e serviços – para alcançar o bem-estar social e a sustentabilidade 
ambiental, cultural, econômica e social, conforme detalhado no esquema abaixo. 

 

 
O índice FIB baseia-se na premissa de que o objetivo principal de uma sociedade deve ser a 
integração do desenvolvimento material com o psicológico, o cultural e o espiritual.  
 
O cálculo desse indicador engloba nove dimensões também representadas e descritas no modelo 
apresentado a seguir:  
 

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
Avalia o grau de satisfação e de otimismo que cada indivíduo tem em relação a sua própria vida. Os 
indicadores incluem a prevalência de taxas de emoções tanto positivas quanto negativas, e 
analisam a autoestima, sensação de competência, estresse e atividades espirituais.  
 

 

 
2 Gross National Happiness (GNH) é o nome do indicador utilizado no país do Butão, e outros países do Ocidente como Canadá, U.S.A 

e Reino Unido. 



 
 

Instituto para Estudo, Sistematização e Difusão da Ciência da Felicidade 
Av. Brasil, 1666 – 15º andar - Funcionários – CEP: 30.140-003 – Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3586-1275 
E-mail: institucional1@movimentopelafelicidade.com.br 
www.movimentopelafelicidade.com.br  

 

SAÚDE 
Mede a eficácia das políticas de saúde, com critérios como auto avaliação da saúde, invalidez, 
padrões de comportamento arriscado, exercícios físicos, qualidade do sono, nutrição, etc. 
 
USO DO TEMPO 
É um dos mais significativos fatores, especialmente o tempo para lazer e socialização com família 
e amigos. Incluindo também o tempo no trânsito, no trabalho, nas atividades educacionais, etc.  

 
VITALIDADE COMUNITÁRIA 
Foca nos relacionamentos e interações nas comunidades. Examina o nível de confiança, a sensação 
de pertencimento, a vitalidade dos relacionamentos, a segurança em casa e na comunidade e a 
prática de voluntariado. 
 
EDUCAÇÃO 
Leva em conta vários fatores como participação em educação formal e informal, competências, 
envolvimento na educação dos filhos, valores em educação, educação ambiental, etc.  
CULTURA 
Avalia as tradições locais, festivais, valores nucleares, participação em eventos culturais, 
oportunidades de desenvolver capacidades artísticas, e discriminação por causa de religião, raça ou 
gênero.  
 
MEIO AMBIENTE 
Mede a percepção das cidadãos quanto a qualidade da água, do ar, do solo, e da biodiversidade. 
Os indicadores incluem acesso a áreas verdes, sistema de coleta de lixo, etc.  
 
GOVERNANÇA 
Avalia como a população enxerga o governo, a mídia, o judiciário, o sistema eleitoral e a segurança 
pública considerando a responsabilidade e a transparência. Também mede o envolvimento dos 
cidadãos com as decisões e processos políticos. 
 
PADRÃO DE VIDA 
Avalia a renda individual e familiar, a segurança financeira, o nível de dívidas, a qualidade das 
habitações, etc. 
 
O indicador, nascido no Reino do Butão, passou então a inspirar outras iniciativas em todo o mundo, 
como o Relatório Mundial da Felicidade elaborado por Helliwell et al. (2013), que propõe 
correlacionar a classificação de algumas das maiores economias do mundo aos países mais felizes. 
O que se pode perceber é que nem sempre as economias que se despontam em termos econômicos 
se confirmam da mesma forma no quesito felicidade.  
 
Por exemplo, os Estados Unidos são a primeira economia do mundo, mas o 18º país mais feliz 
conforme Relatório 2019 publicado agora em março de 2020. Os países nórdicos, Dinamarca, 
Noruega, Islândia e Suécia, foram classificados como os mais felizes do mundo, no entanto não 
lideram a lista das primeiras economias. O Brasil, por sua vez, mantém a 32ª posição do FIB 
enquanto ocupa a nona posição como economia mundial (Banco Mundial, 2019). 
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Renomados economistas como o americano Joseph Stiglitz ou o francês Thomas Piketty defendem 
que o PIB deixe de ser o principal critério econômico para evitar "graves erros que impliquem novas 
crises econômicas", afirma o relatório recentemente publicado pela OCDE. O relatório3 intitulado 
"Mais além do PIB", sugere medir o que conta no bom funcionamento econômico e social. Os seus 
autores pedem aos governos que deem uma importância maior à luta contra as "desigualdades", 
principal tema do estudo de Piketty, em vez de priorizar o cálculo do PIB, que mede o crescimento 
anual de cada país.  
 

"Temos que superar o PIB para estudar a saúde econômica de um país, através de uma série de 
indicadores que meçam a divisão dos níveis de bem-estar em uma sociedade além da 
sustentabilidade social, econômica e ecológica", afirmam os autores do estudo, que asseguram ter 
aprendido as lições da crise de 2008.  
 
Com este relatório, o grupo de economistas prossegue com o trabalho realizado em 2009 para a 
OCDE por Joseph Stiglitz e o indiano Amartya Sen, dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. 
 

2. Felicidade integrada à gestão municipal4 
 

A busca pela felicidade decorre da necessidade de melhorar a qualidade de vida dos 
habitantes de uma cidade, mas aceitando que esse conceito vai além do aspecto puramente 
material, podendo abranger outras facetas da vida, essenciais para o desenvolvimento e o 
bem-estar integral das pessoas. No caso da cidade de Quillota, no Chile, um dos referenciais 
utilizados para elaboração deste modelo, o conceito de felicidade surgiu há mais de duas 
décadas, quando o seu gestor local questionou o real significado que a administração 
municipal teria para com os agentes públicos e a população, em relação a aprofundar a 
estratégia do município e, assim, estabelecer mais claramente a sua missão e os seus 
objetivos. 

 
Foi pensado um novo modelo de desenvolvimento, que deve, portanto, incorporar 
espiritualidade e cooperação, de tal maneira que se começou a trabalhar na geração de 
espaços para que eles possam ser expressos. Isso implicou promover, incentivar e apoiar 
qualquer instância de solidariedade que deseje se desenvolver em Quillota, ou seja, quando 
a comunidade deseja se organizar em um objetivo comum, que vai em auxílio de outros, o 
município deve apoiá-lo. Nesse mesmo sentido, fortalece também todas as iniciativas de 
apoio à dor e promoção do bem-estar que o município possui, como a Casa de Recepção, o 
BanAmor, o Programa Oportunidade de Vida, o Programa Jovens Profissionais, o Centro de 
Promoção da Saúde e o Cultura, entre outros. 

 
É uma maneira de gerenciar em que as relações, afetos, espiritualidade e cooperação 
humana são pilares importantes, pois servem como ferramentas para alcançar um estado 
de bem-estar e, portanto, felicidade. Para definir a essência dessas práticas, foi criado o 
termo “rentabilidade humana”, em relação a projetos executáveis em qualquer nível. 
“Sabemos que as iniciativas no mundo são avaliadas do ponto de vista da rentabilidade 
econômica e social, mas propomos incorporar essa outra vantagem, que corresponde a 

 
3 Por France Presse, 27/11/2018 
4 Luis Mella, Prefeito de Quillota, Chile 
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quanto é ganho em dignidade, motivação, senso de vida e em ser visto por pessoas e pelas 
políticas públicas”, completa Luis Mella, prefeito da cidade. 

 
Essa visão pode ser compreendida no esquema apresentado a seguir: 

 

 
 

• DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Ponto de partida das iniciativas, mas que responda 
à indagação do «por que» e não do «o que», evitando que se torne o objetivo, quando 
deve ser a causa primária de toda a estratégia. 
 

• DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Objetivo final da boa gestão pública, acreditando que a 
sua realização produzirá um circulo virtuoso renovado de forma permanente em uma 
espiral de benefício para todos. 

 

• DESENVOLVIMENTO URBANO: Agentes públicos, servidores e sociedade em geral, 
construindo um novo modelo de cidade, fundamentada na prosperidade do ser 
humano como eixo central de todas as iniciativas. 

 
3. “Cidades Felizes” – Uma prática possível 

 
O biólogo, filósofo e Prêmio Nacional de Ciência, Humberto Maturana, propõe que "a 
principal necessidade do ser humano é ser visto", para não passar despercebido, como se 
não existisse, mesmo antes da solução de um problema. 

 
Mas, além disso, Maturana argumenta que o ser humano está programado para colaborar, 
compartilhar, apoiar, em vez de preferir a competição e o individualismo. Com isso, 
ninguém está feliz sozinho. A felicidade é construída com os outros, precisamente o oposto 
do que o modelo atual da sociedade, baseado no mercado e na concorrência entre pares, 
propõe. Algo que, segundo Maturana, nunca será saudável, pois implica que sempre haverá 
um no outro e não um ao lado do outro, construindo. 

 
Os conceitos aqui expostos são a base científica utilizada na formatação da proposta do Programa 
de Governo, garantindo um sentido prático de aplicação, potencializando resultados técnicos e 
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fortalecendo o ambiente para promover uma transformação político social, resgatando o 
protagonismo de seus cidadãos. 
 
Além disso, os objetivos estruturantes que comporão o Programa deverão ser elaborados após 
ampla pesquisa sobre os vários modelos de cidades e seus conceitos, que entendemos podem 
contribuir para o desejado modelo de uma Cidade Feliz. O esquema a seguir representa alguns dos 
modelos de gestão municipal pesquisados e algumas de suas correlações com as dimensões FIB. 
 

 
 
Cidades Inteligentes 
Termo mundialmente conhecido como “Smart Cities”, com foco intenso em tecnologia aplicada ao 
município, mas que muitas vezes não leva em consideração as condições locais, a real necessidade 
das pessoas, o real custo da oportunidade, etc., às vezes fazendo com que a aplicação se transforme 
em um dilema para a sociedade. O uso da tecnologia se mostra ferramenta básica para o 
desenvolvimento local e a qualidade de vida, mas precisa ser analisado de forma integrada e 
aderente ao contexto atual do município, buscando priorizar a real necessidade das pessoas e a 
amplitude de impacto da ação, mantendo alinhamento e integração com os valores e princípios 
que nortearão a administração. 
 
Cidades Educadoras 
Base para o desenvolvimento de qualquer sociedade, é o princípio mais importante para viabilizar 
com eficiência o conceito de Cidades Felizes. Educação de boa qualidade e inclusiva, em todos os 
aspectos, familiar, escolar e de cidadania, é a base de sustentação das possibilidades que uma 
sociedade poderá ter para alcançar um alto padrão de qualidade de vida, não apenas no quesito 
financeiro do PIB, mas em vários outros que compõem os princípios da Felicidade Interna Bruta. 
 
Cidades Saudáveis 
Saúde é um tema com muitas possibilidades de melhoria, tanto de infraestrutura, saneamento 
básico, quanto pessoais, da higiene à alimentar, além de aspectos administrativos de controle e 
gestão, implantação de tecnologia e ampliação e motivação às práticas integrativas não 
convencionais que fortalecem naturalmente a saúde do ser humano, nos aspectos físicos, 
emocionais, mentais e espirituais, buscando reverter o quadro atual de profilaxia para um 
tratamento preventivo, com redução significativa de pessoas enfermas. 
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Saneamento básico e tratamento de resíduos devem ser considerados com especial atenção neste 
tema pelo seu forte impacto na questão da saúde, podendo ser considerado como princípio básico 
e prioridade total a ser solucionado. 
 
Cidades Sustentáveis 
Pode-se considerar este também como um tema transversal a todos os outros, uma vez que a 
sustentabilidade só se dará com a garantia de integração e alinhamento de todas as iniciativas às 
questões legais, ambientais e pessoais. Podem se orientar pelos indicadores dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, ODS 2030 da ONU, para desdobrar as ações e promover as relações 
de impacto, bem como acompanhá-las ao longo do tempo. 
 
Cidades Humanizadas 
A responsabilidade social deve ser exercida por cada cidadão, de acordo com seus valores e 
possibilidades. O poder público tem meios e ferramentas para potencializar o envolvimento da 
sociedade com ações de responsabilidade social, entre eles a efetiva utilização de políticas públicas 
de direito, elaboradas e praticadas de forma estruturada e profissional, com participação dos 
diversos atores que representem a sociedade e o público a ser atendido. Essa integração pode 
garantir alinhamento e integração, agilidade e fluidez em sua operação, e processos aderentes e 
estruturados de profissionalização dos membros de conselhos e equipes das OSC, que queiram 
também colaborar com esta implementação. 
 
É importante garantir a presença do estado na vida dos cidadãos, que precisam se sentir valorizados 
e percebidos, e preferencialmente participativos, através de políticas e práticas que garantam 
dignidade cidadã a todos, assegurando que “ninguém fique para trás”. 
 

4. Outros elementos estruturantes do Programa 
 

Engajamento efetivo dos servidores públicos: Investir no capital emocional, no 
treinamento profissional e na valorização do desempenho, engajamento e proatividade do 
servidor municipal, com máxima eficiência da estrutura pública e custo adequado às 
operações, com atendimento de excelência à população. 

 
Fomentar o diálogo intersetorial entre prefeitura, empresas e sociedade: Manter esse 
diálogo de forma permanente, estruturada e integrada com todos os setores formadores 
de opinião da sociedade, buscando soluções sustentáveis e criativas para as necessidades 
das pessoas. Monitorar os resultados e fomentar os movimentos que possam motivar as 
pessoas a exercitar seu protagonismo e cidadania, valorizando o sentimento de 
pertencimento e inclusão nas ações do poder público. 

 
Valorizar e praticar o diálogo “in loco” com a população: A liderança municipal deve 
participar, de forma periódica e estruturada, de diálogos com as pessoas nos locais onde 
elas vivem, aumentando assim o grau de sensibilidade com as questões abordadas, “olho 
no olho”. 

 
Uso intensivo de tecnologia: Implementar, de forma integrada e estruturada, a tecnologia 
da informação na gestão administrativa da prefeitura, acesso e acompanhamento de 
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serviços e documentos online, saúde, educação e mobilidade, entre outros, de forma a 
facilitar a vida dos cidadãos e dos servidores públicos. 

 
Diálogo entre os poderes Executivo, Legislativo e Ministério Público: Garantir um 
ambiente de diálogo colaborativo, construtivo, transparente e de muita confiança com os 
demais poderes, buscando dar fluidez à execução dos programas que proporcionarão 
melhor qualidade de vida às pessoas, com uma visão do bem comum e ênfase na efetiva 
necessidade do cidadão. 

 
Alinhar as iniciativas municipais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Deve-se 
buscar a permanente promoção do alinhamento entre as ações do município e os esforços 
mundiais em busca do cumprimento ou avanço positivo nos índices que pautam as metas 
contidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, e na “Agenda 2030”. 

 
O QUE JUSTIFICA ESSE MODELO DE PROGRAMA 
 
O contexto político, econômico e social que sinaliza para novas atitudes das lideranças públicas e 
da sociedade em geral. 
 
A possibilidade de implantar um projeto diferenciado, que estimule o protagonismo social, sob a 
liderança do poder público. 
 
A trajetória e a coerência da vida pessoal e pública do candidato, tornando real a intenção de fazer 
da sua cidade um lugar melhor para todos viverem. 
 
O QUE SUSTENTA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 
 
Intenção autêntica 
A boa gestão, com base na intenção autêntica da liderança substitui os ganhos efêmeros, de baixa 
eficácia e normalmente com o alto custo. A coerência do discurso do candidato e a ênfase no bem-
comum, na escuta permanente e no cumprimento das promessas de campanha. 
 
Fatos relevantes 
Criar um sentido e um propósito fortes para divulgar o que está sendo feito produz um antídoto 
contra a desesperança e o pessimismo. Essa comunicação, porém, deve ser real e permanente, 
criando uma comunicação empática e verdadeira com a população. Marcos visíveis e customizados 
para cada momento, “envelopado” de forma a ser percebido como respostas a partir das escutas 
com a população e os especialistas. 
 
Manutenção criativa 
Gerar oportunidade para que todas as representações do município participem de forma cada vez 
mais crescente por meio de ideias criativas e inovadoras, contribuindo com sugestões, mas também 
com atitudes. Estímulo às ideias e às oportunidades de criação, que farão surgir sugestões tanto da 
equipe de governo quanto da população, em resposta à política de construção coletiva. 
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QUEM SE BENEFICIA COM ESTE MODELO 
 
Poder Público 
• Satisfação de ver o seu papel cumprido de forma verdadeira. 
• Reconhecimento local, nacional e internacional pelas boas práticas de gestão, atraindo 

novos recursos. 
• A possibilidade de contribuir para a instituição de um novo modelo de governança. 
 
Iniciativa Privada 
• Segurança e eficiência no retorno de seus investimentos. 
• Novas oportunidades de negócios. 
• Investimento permanente no desenvolvimento. 
 
Organizações da Sociedade Civil 
• Fortalecimento de sua atuação, com capacitação  permanente da gestão e equipes. 
• Fomento de um desenvolvimento econômico e social inclusivo das comunidades. 

 
ESTRATÉGIA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 
 

 
 

 
MACRO ETAPAS – Objetivos estruturantes 
 
Os objetivos estruturantes, entendidos como iniciativas estratégicas que definem os principais 
projetos e programas que serão realizados pelo governo municipal, devem ser elaborados com a 
participação de profissionais especialistas, que podem ser ouvidos individualmente ou em mesas 
temáticas, utilizando metodologias de trabalho em grupo e a mentoria de profissionais 
especializados nessas dinâmicas, visando extrair os melhores resultados.  
 
De maneira inovadora e focada em uma gestão pública eficiente para as pessoas, os objetivos 
devem ser agrupados em tabelas referenciadas pelas 9 dimensões da Felicidade Interna Bruta, 
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fazendo com que sua realização seja feita de forma integrada e sinérgica entre todos os órgãos da 
administração municipal, o que certamente irá potencializar os resultados para a população.  
 
Além disso, também de forma inovadora no serviço público, todos os objetivos estruturantes são 
relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que poderá conferir ao município 
uma exposição nacional e internacional, abrindo oportunidades para parcerias e fontes de 
financiamento dos projetos. 
 

GOVERNANÇA 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Desenvolver o Plano de Gestão Estratégica do Governo, garantindo 
eficácia na sua execução, com ênfase nos resultados, de forma 
integrada e alinhada entre as secretarias, além da participação efetiva 
da sociedade. 

 

VITALIDADE COMUNITÁRIA 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Desenvolver programa de responsabilidade social e de voluntariado 
através da parceria entre a prefeitura, empresas e organizações da 
sociedade civil, apoiado por incentivos através da renúncia fiscal no 
Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas. 

 

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Implantar programa de Felicidade e bem-estar para os servidores 
públicos do município, com impacto positivo na melhoria da sua saúde 
biopsicossocial e consequentemente no seu engajamento, 
produtividade e criatividade. 

 

EDUCAÇÃO 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Desenvolver ações que promovam a implementação imediata da 
BNCC como reformulação das propostas curriculares das escolas 
municipais, com a participação de representantes dos professores e 
gestores das escolas. 

 

SAÚDE 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Criar programa para disponibilizar e divulgar à população, os recursos 
aprovados e reconhecidos pelo SUS das Políticas Integrativas e 
Complementares (PICS), motivando fortemente o seu uso como forma 
de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. 
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USO DO TEMPO 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Propor estudos para favorecer a mobilidade de pedestres em 
calçadas, ruas e áreas exclusivas e a implantação de ciclovias que 
estimulem a circulação segura da população, incluindo os idosos, e 
proporcionem benefícios para a saúde. 

 

CULTURA 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Desenvolver o Plano Municipal de Cultura, contemplando um 
horizonte de 10 anos, de forma integrada e alinhada com as demais 
secretarias, com efetiva participação da sociedade por meio do 
Conselho Municipal de Cultura. 

 

PADRÃO DE VIDA 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Fomentar programas que motivem a população, principalmente 
jovens, a praticar o empreendedorismo com projetos de startups, com 
inovação e desenvolvimento, inclusive na área da Economia Criativa, 
fortalecendo também as iniciativas econômicas tradicionais do 
município. 

 

MEIO AMBIENTE 

FIB ODS Objetivo Estruturante 

  

Implantar projeto de eficiência energética e geração distribuída em 
prédios públicos, focando na redução de custos e sustentabilidade 
ambiental, otimizando a utilização dos recursos e a geração de 
economia para investimento em outras áreas prioritárias. 

 
CONCLUSÃO 
 
A presente proposta pretende contribuir para a construção de um modelo verdadeiramente 
eficiente de gestão pública, sem abrir mão dos benefícios políticos que todo agente público deseja, 
porém mudando o foco da governança que passa a se concentrar no benefício das pessoas, como 
centro da atuação política dos governantes, gerando, como consequência, visibilidade, reputação 
e perenidade do modelo político e não o contrário. 
  
O Instituto Movimento pela Felicidade e a equipe envolvida na elaboração deste documento 
acreditam que a oportunidade para as mudanças é clara, mas é indispensável a proposição 
conceitual dos candidatos para que a proposta se ofereça como espaço ideal para o exercício de 
uma gestão plena, inclusiva, ética, transparente e eficiente. 
  
O presente documento, reúne um conjunto de argumentos e de ideias gerais que, após apreciação 
e aprovação dos demais envolvidos, poderá ser detalhado em propostas que integrem um Plano de 
Governo que oriente as ações do município e suas unidades executoras. 
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Neste sentido, o IMF mantém seu compromisso de continuar a contribuir com o processo, na 
medida em que seja demandado, colaborando com conceitos e metodoloias que permitam o 
desdobramento da ideia original nos planos estratégicos, táticos e operacionais. 
 
Belo Horizonte, setembro de 2020 
 
Instituto Movimento pela Felicidade 
 


