
Gestão Pública Sustentável - GPS
www.cidadessustentaveis.org.br/gps
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O material busca facilitar o processo de 

desenvolvimento sustentável dos municípios 

brasileiros, ao fornecer diferentes ferramentas 

de gestão aos administradores municipais. 

As informações técnicas trazem os 12 eixos-

chave de gestão do programa, o sistema de 

acompanhamento e controle de indicadores 

municipais e vídeos com especialistas em 

administração pública e website.

O GPS orienta sobre a elaboração do 

diagnóstico das cidades, a fim de facilitar 

a compreensão e o uso dos indicadores do 

Programa Cidades Sustentáveis.

Para auxiliar os 

prefeitos signatários 

do Programa 

Cidades Sustentáveis 

foi desenvolvido o 

Guia de Gestão 
Pública Sustentável 
(GPS).

GPS - GeStão PÚblica SuStentável

SiSteMa De acoMPanHaMento e contRole

Desenvolvido pela equipe da Rede Nossa 

São Paulo, o sistema permite armazenar 

informações sobre os indicadores do município 

e fazer o acompanhamento da evolução 

dessas variáveis, o que possibilita diferentes 

análises e construções de cenários. 



O objetivo do guia é orientar, de forma técnica e didática,  

os gestores municipais. 

Em cada eixo destaca-se os seguintes pontos:

•	 Definição do conceito;

•	 Temas tratados;

•	 Os indicadores;

•	 Ideias de como fazer;

•	 Exemplos de quem já fez; 

•	 Endereços de cartilhas, sites, bibliografias.

Na introdução, é explicado o passo a passo para a  

concepção de um plano de metas, com tabela de indicadores 

e fontes locais.

É uma ferramenta 
prática e objetiva 

para o diagnóstico 

e monitoramento 

de ações e 
programas 
do governo 
municipal. 

Guia GPS - 12 eiXoS e Sua iMPoRtÂncia

A escolha dos programas prioritários de 

gestão deve ser feita a partir de uma 

visão sistêmica, que considere os aspectos 

econômicos, sociais, ambientais e culturais e 

possibilite o acompanhamento local da 

evolução das propostas no curto, médio 

e longo prazos

o PaSSo a PaSSo Do PlanejaMento
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37 especialistas, entre profissionais do 

mercado, acadêmicos e membros da sociedade 

civil, discutem os temas relacionados 

aos 12 eixos do Programa Cidades 

Sustentáveis e explicam, de maneira 

prática, a importância das diretrizes e dos 

indicadores. 

Os vídeos estão disponíveis no site do 

programa e em DVDs.

Especialistas 
abordam questões 

do dia a dia dos 

municípios e 

as mudanças 
necessárias ao 
desenvolvimento 
sustentável.
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