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• Lista dos títulos dos conteúdos
• Devido ao limite de tempo, procure preparar
no máximo 10 lâminas
• Após a conclusão do arquivo em ppt ou pptx,
sugere-se salvar em pps ou ppsx ou em pdf
para que a apresentação rode com maior
facilidade nos computadores do evento.
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Gestão Pública Sustentável
GPS

Realizadores

O Programa Cidades Sustentáveis
O Programa Cidades Sustentáveis nasceu por
iniciativa da sociedade civil organizada.
Objetivos:
Contribuir para a sustentabilidade das
cidades.
Melhorar a qualidade de vida e o bem estar.
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A carta compromisso
Em 2012, o Programa Cidades
Sustentáveis lançou a Carta
Compromisso, destinada a partidos
políticos, candidatos e prefeitos.
O objetivo é ajudar os gestores
públicos a melhorar a qualidade de
vida da população.
A Carta compromete as prefeituras
em produzir um diagnóstico
baseado nos indicadores da
Plataforma Cidades Sustentáveis e
que estabeleçam um Plano de
metas contemplando os 12 eixos
da Plataforma para os quatro anos
da gestão.

Ferramentas
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PLATAFORMA CIDADES SUSTENTÁVEIS:
Agenda para a sustentabilidade das
cidades que incorpora de maneira
integrada as dimensões social,
ambiental, econômica, política e
cultural;
INDICADORES: associados aos eixos da
plataforma que fazem parte dos
compromissos de prefeitos(as) – 100
básicos e mais de 300 gerais;
BOAS PRÁTICAS: casos exemplares e
referências nacionais e internacionais.

O Plano Diretor
Exigido
pela
Constituição
para
municípios de mais de 20 mil
habitantes, o Plano Diretor é o
instrumento
da
política
de
desenvolvimento urbano. Seu principal
objetivo é oferecer condições para
desenvolvimento local, ao possibilitar
uma compreensão dos fatores
políticos, econômicos e territoriais
relativos ao município. Os princípios
que norteiam o Plano Diretor estão
contidos no Estatuto da Cidade,
documento no qual o plano está
definido como instrumento básico para
orientação
da
política
de
desenvolvimento e de ordenamento da
expansão urbana do município.
(Estatuto da Cidade, 2002)

O Plano Plurianual
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Municipal
Também
determinado
pela
Constituição
Federal,
o
Plano
Plurianual especifica os gastos anuais
da administração municipal que serão
destinados a obras e projetos
estabelecidos no plano de ação
governamental ou no Plano Diretor. O
PPA deve ser elaborado no primeiro
ano de gestão do prefeito eleito,
abrangendo o período de quatro anos
da gestão municipal, com vigência a
partir
do
segundo
ano
da
administração, até o primeiro ano da
gestão posterior.

Informação organizada: A importância
da coleta de informações e do
diagnóstico preliminar
O planejamento de cada uma das metas
precisa de indicadores.
Os indicadores precisam ser coletados,
organizados e analisados previamente.
Após a organizações dos indicadores, o
próximo passo é fazer o diagnóstico da cidade.
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Estratégico do Município
O diagnóstico mostra a realidade interna e
externa do município.
A realidade interna mostra como funciona o
município isoladamente, considerando os
pontos fortes e fracos:
- quais indicadores atingiram as metas ou
estão perto delas (pontos fortes)
- quais indicadores estão distantes das metas
sugeridas (pontos fracos)
A realidade externa visualiza o município
inserido em sua região, no Estado e no país.
Leva em conta as oportunidades oferecidas
na esfera regional, estadual e nacional.
É importante identificar eventuais ônus que
possam ser trazidos pela inserção do
município em cada uma dessas esferas.

PLATAFORMA CIDADES SUSTENTÁVEIS
Aborda as diferentes áreas da gestão pública, em 12 eixos temáticos.

GOVERNANÇA

GESTÃO LOCAL PARA A
SUTENTABILIDADE
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BENS NATURAIS
COMUNS

EQUIDADE, JUSTIÇA
SOCIAL E
CULTURA DE PAZ

PLANEJAMENTO E
DESENHO URBANO

CULTURA PARA A
SUSTENTABILIDADE

EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE E
QUALIDADE DE VIDA

ECONOMIA LOCAL
DINÂMICA, CRIATIVA E
SUSTENTÁVEL

CONSUMO RESPONSÁVEL
E OPÇÕES DE ESTILO
DE VIDA

MELHOR MOBILIDADE,
MENOS TRÁFEGO

AÇÃO LOCAL PARA
A SAÚDE

DO LOCAL PARA O
GLOBAL

Indicadores
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Indicadores são importantes instrumentos para o planejamento de cidades
mais sustentáveis e para desenvolvimento, execução e avaliação de
políticas públicas. Neste processo, é fundamental fixar metas de resultados
e promover a participação da sociedade civil como corresponsável pelas
decisões tomadas nas cidades.

• Os indicadores devem ser atualizados
todo ano
• Acompanhamento da série histórica
(evolução do indicador)
• Observar o método de cálculo (por mil
habitantes, cem mil habitantes, dez mil
habitantes)

Levantamento de Dados

Secretarias
Municipais

Secretarias
Estaduais

Órgãos
Públicos
produtores de
informação

Sistemas do
Governo
Federal
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Exemplos:
DATASUS,
Internações,
IBGE/Censo
Demográfico)
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Uma Boa Prática é composta de uma ou
mais ações complementares, realizadas de
forma planejada para alcançar um ou mais
objetivos.

O “GPS” visa orientar
equipes
Logo daassua
das secretarias
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Universidade
responsáveis pelas gestões locais, a
elaborarem um Plano Diretor com
suas Prioridades Estratégicas e
Plano de Metas centrado no
desenvolvimento sustentável, para
e a partir do contexto local.

Eixo

Indicadores

Referência de
Indicadores

Metas
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População das cidades signatárias do PCS: 67 milhões

População brasileira: 202 milhões
A população das cidades signatárias do PCS representa 33% do país
*Fonte: IBGE - Projeção 2014

PIB das Cidades Signatárias: R$ 2.2 trilhões
PIB do Brasil: R$ 4.4 trilhões
O PIB das cidades signatárias do PCS representa 50% do PIB nacional
*Fonte: IBGE - PIB 2012

Programa Cidades Sustentáveis:
284 cidades signatárias
Das cidades signatárias do PCS, 105 publicaram seus Planos de
Metas
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Cidades signatárias por estado (UF)
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Cidades signatárias por região do país
CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

10%
31%

18%
8%

33%

23 cidades

50 cidades
28 cidades
90 cidades
87 cidades
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SUDESTE
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ESTADO

CAPITAL

SIGNATÁRIA

ESTADO

CAPITAL

SIGNATÁRIA

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais

Rio Branco
Maceió
Macapá
Manaus
Salvador
Fortaleza
Brasília
Vitória
Goiânia
São Luís
Cuiabá
Campo Grande
Belo Horizonte

sim
sim
não
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
sim
não
sim

Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Belém
João Pessoa
Curitiba
Recife
Teresina
Rio de Janeiro
Natal
Porto Alegre
Porto Velho
Boa Vista
Florianópolis
São Paulo
Aracaju
Palmas

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não
não

Fazem parte do PCS 22 capitais

Signatárias do PCS com mais de 200 mil eleitores
Anápolis
Barueri
Bauru
Belém
Belo Horizonte
Betim
Blumenau
Boa Vista
Campinas
Canoas
Cariacica
Caxias do Sul
Cuiabá
Curitiba
Diadema
Florianópolis
Fortaleza
Goiânia
Guarujá
Guarulhos
Jaboatão dos Guararapes
João Pessoa
Joinville
Jundiai

Limeira
Maceió
Manaus
Maringá
Natal
Niterói
Petrópolis
Ponta Grossa
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Ribeirão Preto
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
Santos
São José dos Campos
São Luis
São Paulo
São Vicente
Sorocaba
Taubaté
Teresina
Vitória

Das 85 cidades com mais de 200 mil eleitores 48
fazem parte do PCS
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PLATAFORMA HOJE

PLATAFORMA PCS/ODS
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e
Programa Cidades Sustentáveis Logo da sua
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Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Meta 5.5: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política,
econômica e pública
Indicador:
Percentual de mulheres em cargos e funções de direção na Administração Municipal
Percentual de mulheres empregadas no governo do município, em relação ao total de
funcionários
Boa Prática: Em São Paulo, a partir de 2015, 50% das vagas nos Conselhos Participativos
das 32 Subprefeituras são reservadas às mulheres. Os conselheiros/as são eleitos
diretamente pela população de cada região do município.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e
Programa Cidades Sustentáveis Logo da sua
Universidade
 Em nível nacional, o processo eleitoral das cidades, previsto para 2016, configura-se
como um momento fundamental para discutir, aprofundar e avançar na concretização dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

 O Programa Cidades Sustentáveis ingressará em uma nova etapa: a municipalização dos
ODS. Será proposto aos candidatos a prefeito que se comprometam a incluir em seus
planos de governo propostas concretas para o desenvolvimento sustentável
 Para contribuir e estimular o cumprimento dos ODS em nível local, o Programa Cidades
Sustentáveis também será adaptado para incorporar e municipalizar os ODS. Será uma
importante ferramenta para sua implementação, com objetivos, referências de metas e
boas práticas nacionais e internacionais relacionadas
 O Programa também estabelecerá bases de monitoramento para a sociedade civil e
lançará uma grande campanha de mobilização e comunicação voltada ao poder público e a
toda sociedade, buscando comprometer as cidades e seus governos com os rumos do
desenvolvimento efetivamente justo e sustentável

Parceiros
Apoio
Apoio
de
Nacionais
Mídia
Parceiros
Internacionais
Patrocinadores
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Obrigado pela atenção!
Luiz Guilherme Gomes
luiz@isps.org.br

