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INTRODUÇÃO 
 

Os Contratos +Gestão +Resultados, são termos de compromisso assinados por todos os órgãos da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Eles compõem a Sistemática de 

Governança e Gestão da Prefeitura de Porto Alegre, método de gestão no formato cíclico, onde se 

monitora periodicamente os indicadores, projetos e entregas prioritárias de governo, contribuindo 

na celeridade de sua execução, na identificação de entraves, facilitando sua resolutividade, bem 

como subsidiando as tomadas de decisões. 

Os contratos formalizam as metas que serão atingidas pelas secretarias e estruturas ligadas a elas, 

ao mesmo tempo que refletem os compromissos assumidos pelo governo no processo eleitoral.  

Essa sistemática conta com um acompanhamento por meio do Sistema de Monitoramento 

Estratégico - SME, ferramenta de gestão que permite a transversalidade, transparência, o controle 

e a eficiência.  

O monitoramento das ações ocorre por meio das informações alimentadas diretamente pelos órgãos 

responsáveis pela execução e acompanhadas periodicamente, permitindo observar os processos 

realizados para viabilizar as entregas pactuadas, bem como identificar os esforços realizados para 

sua execução.  
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MAPA ESTRATÉGICO 
 

No início do Governo 2020/2024 foi 

realizado um Planejamento Estratégico para 

a todo Executivo Municipal, envolvendo o 

Prefeito, os Secretários, os Presidentes, os 

Diretores e diversos servidores de todos os 

órgãos da administração direta e indireta.  

O Planejamento Estratégico permitiu a 

identificação das prioridades para a cidade e 

para os cidadãos, transformados em 

indicadores, projetos e entregas, dando 

origem a três produtos principais: O Mapa 

Estratégico, o PROMETA e os Contratos de 

Gestão. 

O Mapa Estratégico, organizado em 4 Eixos 

e 12 Objetivos Estratégicos facilita o 

monitoramento e embasa a Sistemática de 

Governança e Gestão. 
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Cada Eixo é composto por órgãos cuja finalidade está relacionada ao nome do eixo, mas isso não 

impede que um órgão tenha indicadores, entregáveis e projetos que impactam em objetivos 

estratégicos de eixos distintos ao seu, gerando assim, o que chamamos de transversalidade. 

Abaixo segue a lista de órgãos que compõem cada um dos eixos. 

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS  EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Serviços Urbanos (SMSURB) 

   Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) 

Obras e Infraestrutura (SMOI) 

Mobilidade Urbana (SMMU) 

   Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) 

   Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS) 

Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE) 

 

Saúde (SMS) 

Educação (SMED) 

Segurança (SMSEG) 

Esporte, Lazer e Juventude (SMEJ) 

Desenvolvimento Social (SMDS) 

   Fundação Assistência Social e Cidadania (FASC) 

Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) 

   Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) 

Gabinete da Causa Animal 

Gabinete da Primeira-dama 
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EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  EIXO GESTÃO 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) 

Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade 

(SMAMUS) 

Cultura (SMC) 

Gabinete de Inovação 

Gabinete do Vice-prefeito 

Secretaria Extraordinária dos 250 anos 

 

Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) 

   PROCEMPA 

Administração e Patrimônio (SMAP)  

Transparência e Controladoria (SMTC)  

Governança Local e Coordenação Política (SMGOV)  

Fazenda (SMF) 

   PREVIMPA 

Parcerias (SMP)  

Procuradoria Geral (PGM)  

Gabinete do Prefeito 

Gabinete da Comunicação Social 
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BALANÇO 2021 
 

O presente relatório apresenta o resultado dos 128 Indicadores, 758 Entregáveis e dos 144 

Projetos Prioritários contratualizados em 2021. Mais do que uma prestação de contas, o balanço das 

metas é a principal fonte para planejarmos e replanejarmos ações visando melhores resultados para 

os próximos anos. 

Este foi um ano pedagógico. Salvo exceções, os diferentes órgãos iniciaram uma cultura de 

planejamento e gestão que certamente irão melhorar os resultados futuros. A Sistemática de 

Governança e Gestão facilitou ao governo o conhecer do próprio governo, isto é, identificar forças, 

fraquezas, definir o foco de atuação, empregando esforços necessários para a execução de 

atividades críticas ao bom desempenho. Buscamos uma gestão, acima de tudo, qualificada, que 

promova o diálogo entre os entes, aponte nossos entraves e soluções. 

Queremos um processo capaz de deixar como legado a cultura da utilização das ferramentas e 

processos de gestão em toda estrutura pública. Estas ferramentas deverão ser vistas como 

facilitadoras do trabalho, trazendo o conhecimento como potencial transformador da realidade e, 

por consequência, sendo a base para o bem-estar social. 

Acreditamos que somente com gestão, servidores capacitados, políticos dedicados e determinados 

poderemos fazer com que as ações de governo aconteçam e atinjam o objetivo final, que é a entrega 

de melhores serviços para toda população, principalmente aos que mais precisam. É uma semente 

que estamos cultivando e que, pouco a pouco, apresentará frutos.  
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Os Contratos +Gestão +Resultados são monitorados por meio de indicadores de desempenho, 

entregáveis e projetos prioritários. A classificação de um Projeto como prioritário leva em 

consideração critérios como a sua relevância para a estratégia e para a sociedade (projetos de alto 

impacto), e a fonte de recursos (projetos com recursos garantidos).  

Entregáveis são produtos de escopo reduzido que, apesar de relevante para o alcance de um 

determinado objetivo estratégico, não foram consideramos como Projetos Prioritários. Geralmente 

suas metas tem o atingimento dentro do ano em curso. 

Indicadores de desempenho são ferramentas utilizadas para acompanhar se estamos ou não 

alcançando os objetivos estratégicos. Por meio de análises, identificamos os pontos críticos que 

devem ser trabalhados.  

Este modelo está em constante evolução.  Fazer gestão exige trabalho contínuo, trabalho em equipe, 

foco na solução de problemas e aprendizado. Não mudamos a cultura do serviço público para depois 

implementar ações de gestão. A realização de ações depende da mudança de cultura e ambas devem 

ser simultâneas. 

Confiamos neste processo, estabelecemos metas para as principais políticas públicas e serviços 

financiados pelo orçamento municipal, avaliamos o nosso desempenho e sabemos no que 

precisamos melhorar e como vamos melhorar. O segredo de bons resultados é nos anteciparmos 

aos problemas com diálogo e práticas que permitam a administração pública responder as novas 

perspectivas. 
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Alguns destaques no nosso primeiro ano: 

 Identificação dos gargalos e possíveis entraves; 

 Maior alinhamento das Secretarias e Vinculadas ao Plano de Governo;  

 Visibilidade das ações e seus resultados; 

 Implantação e fortalecimento do processo e da cultura de gestão; 

 Gestores e servidores motivados e engajados; 

 Cumprimento de metas relevantes relacionadas aos serviços prestados para a população. 

 

O que buscamos em 2022:  

 Fortalecimento e expansão dos métodos de gestão; 

 Maior efetividade na execução dos nossos projetos e nos processos executados em cada uma 

das Secretarias e suas Vinculadas; 

 Desdobramento do modelo até a base (garantia da continuidade). 
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Para fins de balanço, consideramos as seguintes sinaleiras e status: 

 

Projetos Prioritários: 

  Projeto concluído; 

  Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida para 2021;  

  Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida para 2021; 

  Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida para 2021; 

  Projeto cancelado. 
 

Entregáveis: 

  Entregável concluído dentro do ano de 2021;  

  Entregável não concluído dentro do ano de 2021, adiado para 2022; 

  Entregável cancelado. 

 

Indicadores de Desempenho: 

  Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida;  

  Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida;  

  Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida. 
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QUADRO GERAL  
 

 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 
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Quadro por Eixo Estratégico 
 

Indicadores 

Os indicadores apresentaram bom desempenho, 

considerando que este ano foi o primeiro ano do 

PROMETA 2021-2024, e que 98% dos 

indicadores monitorados são do PROMETA. Em 

2021, 71% dos indicadores atingiram a meta 

estabelecida, 9% atingiram parcialmente e 20% 

não atingiram suas metas. 

O Eixo Serviços Públicos foi o que mais se 

destacou. Composto pelas secretaria, autarquias 

e empresas públicas que prestam serviços 

diretamente à população, conseguiu atingir a 

meta em 76% dos seus indicadores. 
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Entregáveis 

Em relação aos entregáveis, observamos que, 

somente 35% foram concluídos dentro do ano de 

2021. Isso se deve ao grande número de 

Emendas Impositivas que não foram concluídas, 

60%, ou foram canceladas, 5%, as quais 

representavam 78% dos entregáveis 

monitorados. 

Apesar do Eixo Gestão ter obtido o melhor 

resultado comparado aos demais, é preciso 

destacar que 79% dos entregáveis (600) estão 

no Eixo Desenvolvimento Social, que, em sua 

grande maioria, são Emendas Impositivas das 

Secretarias da Saúde e Educação. 

Observação: Em relação às Emendas 

Impositivas monitoradas como entregáveis, 

ressaltamos que sua mensuração se refere a 

execução física das mesmas. 
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Projetos Prioritários 

Referente aos 144 projetos prioritários 

acompanhados, obtivemos resultados positivos 

em 42% deles, o que equivale a 60 projetos. 

Destes, 13 foram concluídos, resultado 

considerado muito bom levando em 

consideração que se tratava do primeiro ano de 

governo.  

Já com metas parcialmente atingidas aparecem 

36 projetos, o que nos impõe abrir pontos de 

atenção. 

E por fim, 45 projetos não atingiram suas metas, 

conforme destacado em vermelho nos gráficos. 

Esses projetos abrangem captações de recursos, 

adequações às novas diretrizes do atual 

governo, grandes obras que se estendem há 

anos, trazendo um passivo de entraves, 

deficiências em áreas técnicas específicas, como 

TI e engenharia, reflexos da pandemia, 

principalmente na área da educação.  
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Quadro por Objetivo Estratégico 
 

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas 
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas 

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos 

( ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas 

( ) 
     

Propiciar o bem-estar dos cidadãos, garantindo a 

destinação adequada dos resíduos, a manutenção, 

iluminação e limpeza da cidade, a qualificação de 

seus prédios e seus espaços públicos. 

65% 35% 33% 67%* 

     

Prestar serviço público de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem urbana com 

qualidade, sendo social e ambientalmente 

responsável. 

100% 0% 0% 100%* 

     

Preservar a vida das pessoas, priorizando os 

aspectos de cuidado e bem-estar, promovendo 

fluidez viária, proporcionando aos usuários 

deslocamentos mais seguros, favorecendo suas 

atividades sociais e econômicas, por meio de obras 

de infraestrutura, de pavimentação e de ações que 

priorizem o transporte coletivo ao individual. 

79% 21% 54% 46% 

 

*Resultado apresentado nos indicadores do DMAE, DMLU, SMSURB e SMOI apresentam uma mensuração de esforço (ações relacionadas ao dia a dia das pastas). A disparidade 

em relação aos percentuais relativos aos projetos, se justifica tendo em vista que esses são de grande escala e que se estendem há muitos anos, como os do DMAE e SMOI, 

carregando um histórico de pontos críticos (Obras de Drenagem; Obras da “Copa”, ...) e não estão diretamente sendo medidos via indicadores. Quanto aos projetos do DMLU, 

(Rotas Tecnológicas e Logística Reversa) não houve avanço, sendo que o primeiro se encontra em fase de estudos e o segundo necessita de aprovações legislativas. Também 

impactou no resultado o Projeto de Prestação de Serviço de Coletas, sendo que o ano foi findado com uma contratação emergencial e um processo licitatório em curso. Já nos 

projetos da SMSURB, destaca-se o Requalificação Funcional de Vias onde 02 (dois) dos 04 (quatro) Lotes, aguardando análise a aprovação da captação de recursos.  
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EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

( ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Propiciar melhor qualidade de vida e 

desenvolvimento humano à sociedade de Porto 

Alegre por meio do acesso aos direitos sociais, à 

habitação digna, formal e regularizada, a uma 

educação que garanta o acesso, a permanência e a 

aprendizagem dos estudantes, garantindo respeito 

as garantias e direitos fundamentais e segurança 

pública. 

69% 31% 47% 53% 

     

Promover ações de prevenção, proteção e 

recuperação da saúde humana, garantindo o 

atendimento as necessidades da população de forma 

qualificada, integral, equânime, humanizada e 

célere, por meio de tecnologias e parceirizações, ao 

mesmo tempo que promovemos o bem-estar animal. 

60% 40% 50% 50% 

     

Promover a inclusão social, através da 

democratização da prática esportiva, recreação, 

lazer e cultura. Bem como implementar políticas 

públicas que assegurem o desenvolvimento cidadão 

dos jovens e promoção da saúde coletiva. 

100% 0% 0% 100%* 

 

 

*Resultado impactado pelo Projeto Tesourinha (que no decorrer dos anos vem apresentando morosidade no encaminhamento do projeto de reforma do espaço) e pelo Projeto 

Clube Escolar (projeto em parceria com Secretária da Educação, o que atrasou o andamento do mesmo, tendo em vista a necessidade de enquadramento do valor investido). 

Ambos os projetos, apesar de terem ligação com os indicadores, não chegaram a impactá-los diretamente.   
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EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

( ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Garantir a liberdade econômica, promovendo a 

desburocratização e fortalecendo as bases 

tecnológicas, de inovação, o empreendedorismo e a 

economia criativa. 

60% 40% 71% 29% 

     

Fomentar a cultura e o turismo, em todos os seus 

segmentos, por meio da atração de investimentos, 

visitantes, eventos, atividades artísticas, espaços 

públicos atraentes e funcionais. 

100% 0% 33% 67%* 

     

Promover as estratégias de desenvolvimento urbano 

ambiental sustentável, projetando a cidade para os 

desafios do século XXI, com agilidade na 

implantação de projetos. 

50% 50% 50% 50% 

 

 

*Resultado impactado pelo projeto Usina do Gasômetro (que se estende há anos), pelo Projeto de Revitalização dos Espaços Culturais (esse devido à falta de profissional 

dedicado a realização de projetos arquitetônicos e de engenharia) e também pelo Projeto Luzes do Saber que, no ano de 2021, não avançou na implantação das placas 

fotovoltaicas nas escolas. Os resultados relativos aos indicadores estão relacionados a execução financeira da pasta, e não aos projetos.  
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EIXO GESTÃO 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

( ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Aperfeiçoar a gestão municipal por meio do 

desenvolvimento de estratégias que promovam a 

execução das políticas públicas via relacionamentos 

institucionais e parcerias com a iniciativa privada, 

com segurança jurídica, competência, avaliação 

permanente, comunicação eficaz e muito diálogo 

com todos os setores da sociedade. 

56% 44% 45% 55% 

     

Aprimorar a eficiência, a transparência, a 

criatividade, a gestão das contratações e aquisições, 

a utilização adequada do patrimônio municipal, 

disponibilizando dados e serviços digitais e 

unificados, ao mesmo tempo, desenvolvendo as 

melhores potencialidades de seus servidores. 

100% 0% 10% 90%* 

     

Garantir os equilíbrios fiscal e previdenciário, por 

meio da efetividade no uso dos recursos públicos. 86% 14% 67% 33% 
 

 

*Objetivo Estratégico praticamente voltado a área da transparência, onde o resultado referente aos projetos foi impactado pelo atraso na definição da compra ou locação de 

equipamentos e no andamento do financiamento BNDES. Os projetos dependem de financiamento para entrar em execução, e ainda não chegaram a impactar negativamente 

os indicadores de transparência.
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Secretaria Municipal de 

SERVIÇOS URBANOS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 
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Meta atingida
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Unificação dos 
Contratos de 
Serviços em Asfalto 

Planejar, acompanhar e fiscalizar a unificação dos diversos contratos de serviços de conservação e manutenção de 

pavimentos com material asfáltico, inclusive contemplando a inclusão da gestão das usinas de asfalto, mediante a 
divisão em dois Lotes: Lote Norte com Usina Sarandi e Lote Sul com Usina Restinga. Deverão ser unificados todos 
os serviços de conservação com asfalto: A usinagem e produção de concreto asfáltico com fornecimento de insumos, 
exceto CAP – Cimento Asfáltico do Petróleo, o transporte e aplicação do CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente, incluindo a preparação da superfície onde será realizada a intervenção. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de substituir os atuais oito contratos (Caminhões térmicos, caminhões caixa, manutenção das usinas, aquisição de 
insumos: CAP, óleo BPF, óleo Diesel, britas, pó de pedra e areia) necessários para a realização dos serviços conservação e manutenção 
de pavimentos, onde havendo descontinuidade contratual de qualquer um dos contratos compromete a operação da conservação 
viária. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contrato de Serviços de Conservação Asfáltica em Plena Operação - Usina Sul. Contrato de Serviço em operação normal. 100% 

Contrato de Serviços de Conservação Asfáltica em Plena Operação - Usina Norte. Contrato de Serviço em operação normal. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação Estrutural de Vias Execução de obras de recuperação estrutural do pavimento asfáltico de diversas vias. 

Justificativa Público-alvo 

Diagnóstico de deficiências estruturais em diversas vias da cidade, comprometendo a fluidez e segurança 
do tráfego de veículos e do transporte coletivo. 

População de Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão das obras de intervenção na estrutura dos pavimentos onde necessário no Lote 1: 

Trechos das Avenidas Ipiranga, Nilo Peçanha, Protásio Alves e Antônio de Carvalho. 
Lote 1 concluído. 100% 

Conclusão das obras de intervenção na estrutura dos pavimentos onde necessário no Lote 2: 
Trechos da R. Bernardino Silveira Amorim, da Av. Bento Gonçalves e da Estr. João de Oliveira 
Remião. 

Lote 2 concluído. 100% 

Execução de 7% das Obras no Lote 3: Trechos das Avenidas Cristóvão Colombo, Benjamim 
Constant, Assis Brasil e Sertório e das Ruas Bernardino Silveira Pastoriza e dos Maias. 

Obras com 7% executado. 100% 

Execução de 50% das obras no Lote 4: Trechos das Estradas Belém Velho, João de Oliveira 
Remião, João Antônio da Silveira e São Francisco. 

Obras com 49% executado. 98% 

Execução de 80% das obras no Lote 5: Trechos das Av. Cavalhada, Eduardo Prado, Juca Batista 
e Nilo Peçanha. 

Obras com 54% executado. 67,50% 

Execução de 75% das obras no Lote 6: Trechos das Estradas Edgar Pires de Castro e Costa Gama 
e das Av. Juca Batista e Principal da Ponta Grossa. 

Obras com 56% executado. 75% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação Funcional de Vias (Capa e Recapa) Execução de obras de recuperação funcional do pavimento asfáltico de diversas vias. 

Justificativa Público-alvo 

Requalificação visando recompor a funcionalidade das vias em que não foram identificadas deficiências estruturais. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

30% restauração asfalto Lote 1: P. Boticário, D. João VI, T. Alpoim, J.Távora, Cel. Neves, Silvado, S. 
Manoel, Murtinho, Mal. Mallet, A. Barbedo, Pe. Reus, M. Totta, L. Moura, P. Isabel e Tramandaí. 

Em captação de recurso. 0% 
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Conclusão restauração asfalto Lote 2: Cel. Bordini, Quintino Bocaiuva, Eudoro Berlink, Gen. Câmara, 
Vasco da Gama, Ir. José Otão, Santo Antônio, com Lg. João Amorim de Albuquerque e Pça. Mal. Deodoro. 

Restauração com 96% 
concluído. 

96% 

30% restauração asfalto Lote 3: S. Jardim, Carlos T. Filho, A. Garibaldi, Santana, 24 Agosto, Açores, 
Itapeva, B. Menezes, A. Aveiro, Bagé, Cel. P. Teixeira, Prazeres, A. Brasil, S. Pedro, Plinio, Lajeado. 

Em captação de recurso. 0% 

Conclusão restauração asfalto Lote 4: Artur Rocha, Ramiro Barcelos, Casemiro de Abreu, Andaraí, Libero 

Badaró, e das Av. Baltazar O. Garcia, Benno Mentz e Brasiliano Índio de Moraes. 

Restauração com 83% 

concluído. 
83% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMSURB - 2021 

267/2021 - Manutenção dos equipamentos e 
da estrutura da Praça Luiz Carvalho - 
melhoria da quadra de esportes p/ torná-la 
poliesportiva - R$ 120.000 - Ver. Idenir 

Cecchim/MDB 

Manutenção dos equipamentos e da estrutura da Praça Luiz 
Carvalho, cujos recursos poderão ser utilizados na melhoria da 
quadra de esportes existente, a fim de torná-la uma quadra 
poliesportiva. 

 

269/2021 - Manutenção de equipamentos 
esportivos da Praça Itú - R$ 80.000 - Ver. 
Idenir Cecchim/MDB 

Manutenção dos equipamentos da Praça Itú, aquisição de areia 
para a cancha de vôlei de praia, futebol de areia e futevôlei 
(conforme projeto já elaborado e aprovado pela SMAMS), ou 
outras necessidades que o Poder Público e a comunidade 
entenderem oportunos e necessários. 



419/2021 - Revitalização da Praça Roseli 
Nunes da Silva - R$ 60.000 - Ver. Karen 
Santos/PSOL 

Revitalização da Praça Roseli Nunes da Silva, com prioridade para 

a instalação de um alambrado no entorno da praça, com o 
objetivo de evitar acidentes de crianças caindo no valão próximo 
da área. Havendo ainda recursos, os mesmos devem se destinar 
à colocação de lixeiras na praça. 



1016/2021 - Revitalização da Praça Major 
Rubem Berta (Rubem Berta) com colocação 
de lixeiras e bancos - R$ 11.954 - Ver. Karen 

Santos/PSOL 

Revitalização da Praça Major Rubem Berta, localizada na Rua 

Madre Tereza de Calcutá 300 Rubem Berta, com prioridade para 
a colocação de lixeiras na praça e, realizada a prioridades 
elencadas, havendo ainda recursos, que o restante seja utilizado 

para colocação de bancos ou, não sendo viável, a manutenção 
dos existentes. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Acompanhamento e 
Fiscalização do Serviços 
Urbanos 

Transparência na Fiscalização do Serviços 
Urbanos - Ampliação da Implantação e da 
Utilização do Sistema OSPOA 

Publicação de Instrução Normativa de uso obrigatório; 
Desenvolvimento do sistema para Unidade de Conservação e 
Manutenção; Monitoramento de uso da ferramenta. 



Iluminação Pública 
Acompanhamento da Operação da PPP pelo 
Consórcio IP Sul 

Acompanhamento e fiscalização dos serviços de manutenção da 
rede de iluminação pública e da substituição e implantação de 
novos pontos, incluindo a contratação de Verificador 
Independente para apoio à fiscalização. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Área de Conservação de Vias com Asfalto 
Metros 

Quadrados 
260.000 479.942  

Área de Requalificação de Vias com Asfalto 
Metros 

Quadrados 
470.000 514.959  

Conservação de Vias Não Pavimentadas 
Metros 

Quadrados 
12.000.000 11.972.138  

Protocolos de Atendimento de Serviços de Iluminação Pública 
Protocolos de 
Atendimento 

800 195 

Percentual de Praças Qualificadas Percentual 12,00% 15,00% 

Tempo Médio para Atendimento de serviços de Conservação de vias (Pavimentadas 

e Não Pavimentadas) 
Dias 80 35 

Tempo Médio para Atendimento das Demandas de Serviços de Manutenção de 
Praças e Parques 

Dias 250 250 
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Manutenção de Praças e Parques 
Protocolos de 
Atendimento 

1.000 1.177 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Conservação de Vias (Pavimentadas e 

Não Pavimentadas) 

Protocolos de 

Atendimento 
3.500 5.021  

Protocolos de Atendimento de Serviços de Manejo Arbóreo 
Protocolos de 
Atendimento 

10.000 15.935  

Pontos de Iluminação Pública Qualificados Percentual 50% 21,93%  

Tempo Médio de Execução das Demandas dos Serviços de Manejo Arbóreo Não 
Urgentes em Vias e Áreas Verdes de Acesso Público 

Dias 90 664  
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Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

DMLU 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

67%

Meta não atingida

33%

Não Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prestações dos Serviços de Coletas 
Ampliação do território atendido pela Coleta Automatizada e qualificação da gestão virtual 
dos serviços terceirizados. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliação da Coleta Automatizada, conforme previsto no Código de Limpeza Urbana, e de 

qualificação do monitoramento e fiscalização das operações de coleta. 
População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contratação de Empresa para Prestação do Serviço de Coleta 
Regular de Resíduos Sólidos. 

Processo licitatório para Contratação de Empresa para Prestação do 
Serviço de Coleta Regular de Resíduos Sólidos em andamento. 

80% 

Contratação de Empresa para Prestação do Serviço de Coleta 
Automatizada. 

Processo Licitatório para Contratação de Empresa para Prestação do 
Serviço de Coleta Automatizada em andamento. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da Logística 
Reversa no Município 

Revisão dos Projetos de Lei para nova apresentação à CMPA, visando a implementação completa no 
município, propiciando o recebimento e a validação dos planos de logística reversa e a estruturação de 

sistema para a gestão das informações relativas ao tema. Gerir de forma eficaz os Resíduos Sólidos no 
município de Porto Alegre. Promover a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. Minimizar o impacto ambiental pela redução do consumo de recursos naturais e pelo 
desenvolvimento de uma economia circular. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de regulamentar e implementar a logística reversa com responsabilidade compartilhada no âmbito do 
município de Porto Alegre, de acordo com a legislação federal (Lei Federal 12305/2010 e Decreto Federal 9.177/2017). 

População de Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação de Lei que Institui a Política Municipal para Logística Reversa de Lâmpadas, 

Eletroeletrônicos, Pilhas e Baterias no município de Porto Alegre. 

Projeto de lei na Câmara Municipal 
para aprovação. 

80% 
Publicação de Lei que Institui a Política Municipal de Logística Reversa dos Resíduos Originários de 
Embalagens (PLRE) de Papel, Plásticas, Metálicas, Vidro e Multicamadas. 

Publicação de Lei que Dispõe sobre a Responsabilidade por Descarte e Destinação dos 
Medicamentos em Desuso. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Central de Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos - 
Contratação de Estudo para Definição de Rotas Tecnológicas 

Captação de recursos e contratação de estudos para elaboração de projeto 
básico para a definição de rotas tecnológicas de tratamento de resíduos 

sólidos. 


Justificativa Público-alvo 

Necessidade de busca de alternativas econômicas de manejo e tratamento de resíduos, com vistas à diminuição 

progressiva do envio de resíduos ao aterro sanitário. 
População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Concluir o Plano de Trabalho Plano de Trabalho concluído. 100% 

Diagnósticos e Análise de Demanda em execução com 20% concluído (Diagnóstico 
Técnico-Operacional do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos). 

Processo licitatório para Contratação de Estudo para 
Definição de Rotas Tecnológicas em andamento. 

0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Revisões de Normativas 

do DMLU 

Enquadramento do Plano Diretor de Resíduos 

Sólidos na Revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental 

Articulação com SMAMUS para contemplar a questão dos 

resíduos sólidos nos critérios a serem definidos na revisão do 
PDDUA. 



Atualização do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) 

Atualizar a publicação de 2013, contemplando novas 

legislações, aspectos operacionais devido aos crescimentos 

populacional e territorial. 


Atualização do Código Municipal de Limpeza 
Urbana 

O Código Municipal de Limpeza Urbana foi publicado em 2014 e 
deve ser atualizado para contemplar novas situações. 
Contemplar na revisão aspectos não previstos à época, tais 
como: logística reversa, grandes geradores e penalidades. 



Informatização de 

Processos 
Organizacionais no 
DMLU 

Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 
Gerenciamento da Arrecadação do DMLU 

Desenvolvimento e implantação de sistema para suprir a falta 
de sistema informatizado unificado para controle das entradas 
de receita, da dívida ativa resultante das multas aplicadas aos 
descartes irregulares e demais controles financeiros de acordo 
com as normas internacionais de contabilidade. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Produção de Composto Orgânico Toneladas 396 360  

Qualificação dos Resíduos Encaminhados à Reciclagem Percentual 2,20% 2,65%  

Descarte Correto de Resíduos Percentual 15% 15%  
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Ciclo de Retorno dos Serviços de Roçada de Praças Dias 45 30  
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Secretaria Municipal de 

OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

22%

Meta atingida

44%

Meta parcialmente atingida

6%

Meta não atingida

28%

Concluído

100%

Meta atingida

34%

Meta parcialmente atingida

33%

Meta não atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recuperação Estrutural do Viaduto dos Açorianos 
(Programa de Revitalização do Centro Histórico) 

Contratar a elaboração do projeto e a execução da obra de recuperação estrutural. 

Justificativa Público-alvo 

Viaduto com problemas estruturais nos dois encontros, norte e sul, necessitando e intervenção imediata e 
urgente para garantir sua estabilidade e funcionalidade. Viaduto interditado ao trânsito em 10/05/2020. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra concluída e trânsito liberado. Obra concluída e trânsito liberado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Duplicação da Rua Voluntários da Pátria - Lote 1 
(Programa de Revitalização do Centro Histórico) 

Concluir a obra para qualificar a mobilidade urbana, proporcionando maior a fluidez 
de trânsito nestas importantes vias que configuram uma das entradas da cidade. 

Justificativa Público-alvo 

TRÂNSITO: A Rua Voluntários da Pátria é uma importante via paralela às avenidas Castello Branco e Farrapos que recebe 
um intenso tráfego de veículos. Ela serve também de alternativa de trânsito entre a região próxima à Estação Rodoviária 
de Porto Alegre, no Centro, à zona Norte da cidade, e também a Aeroporto Internacional Salgado Filho e às saídas para 

rodovias BR 116 e BR 290, a freeway. 

População da grande Porto 
Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra concluída. Obra concluída. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Corredor João Pessoa - 2º Contrato 
Melhoria das condições de uso e segurança do transporte público através da implantação 
de nova pavimentação. 

Justificativa Público-alvo 

DEFORMAÇÃO: O pavimento de concreto não deforme como o pavimento de asfalto 
deforma com o trânsito pesado de ônibus transitando sempre no mesmo local e que 
gera os trilhos de roda (ondulações no asfalto). 

População dos bairros Cidade Baixa, Santana, Santo Antônio, 
assim como região metropolitana que utilizam o transporte 
coletivo. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra Concluída. Obra Concluída. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Orla - Trecho 03 

Qualificar a área e a utilização adequada dos espaços da Orla, potencializando as atividades esportivas, o turismo 

e o desenvolvimento econômico da região. Qualificar a área compreendida entre o Lago Guaíba e a Avenida Edvaldo 
Pereira Paiva. 



Justificativa Público-alvo 

O projeto é voltado à potencialização e ampliação da vocação do local, ligada à prática do esporte. Oferece uma diversificação 
de modalidades esportivas para atender a todas as faixas etárias. O projeto é setorizado em concordância com o Parque 
Marinha do Brasil, com o objetivo de inter-relacioná-lo em seus usos e permitir maior fruição por parte do público. Do ponto 
de vista da estratégia de ocupação do parque, os equipamentos tendem a constituir uma ativação constante, garantindo a 
vitalidade necessária para a consolidação de um ambiente seguro, que venha a ser intensamente utilizado pela população 
e visitantes externos. Todos os equipamentos foram concebidos tendo foco na perspectiva da vista excepcional oferecida 

pela paisagem do Lago Guaíba. 

População da grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra Concluída. Obra Concluída. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recuperação de Pavimentos OP - 
Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 

Os valores oriundos do contrato com a CAF revertidos para obras de asfaltamento previstas no 
Orçamento Participativo (OP). São vias onde ainda não há qualquer pavimento, que serão 
contempladas com iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de tubulações e iluminação. 



Justificativa Público-alvo 

FALTA DE INFRAESTRUTURA: São vias onde ainda não há 
qualquer pavimento, que serão contempladas com 

iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de 
tubulações e iluminação. 

Moradores das regiões: Lote 1 – Extremo-Sul; Lote 2 – Glória/Vila Nova/Cascata; Lote 3 – 
Lomba do Pinheiro; Lote 4 – Lomba do Pinheiro/Ilhas/Glória; Lote 5 – Centro-Sul; Lote 6 – 

Eixo Baltazar/Nordeste/Leste/Partenon; Lote 8 – Restinga/Extremo-Sul 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Lotes 1, 3, 4, 5, 6 e 8 - 100%; Lote 2 - 75% executado. 
Lotes 1, 4, 5 - 100%; Lote 2 - 70%; Lote 3 - 95%; Lote 6 - 95%; 

Lote 8- 90%. 
96% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Duplicação da Rua Voluntários 
da Pátria - Lote 2 

Propiciar funcionalidade da via, a Avenida Voluntários da Pátria é uma via estruturadora da mobilidade 
de Porto Alegre, classificada como Via Arterial de 2º Nível pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
e Ambiental (PDDUA), e projetada como fechamento da 4ª Avenida Perimetral da cidade junto a Orla 
Norte do Guaíba. 



Justificativa Público-alvo 

TRÂNSITO: A rua Voluntários da Pátria é uma importante via paralela às avenidas Castello Branco e Farrapos que recebe 
um intenso tráfego de veículos. Ela serve também de alternativa de trânsito entre a região próxima à estação Rodoviária 
de Porto Alegre, no Centro, à zona Norte da cidade, e também a Aeroporto Internacional Salgado Filho e às saídas para 
rodovias BR-116 e BR-290 (Freeway). 

População da grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Carta Consulta enquadrada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional. 

Carta Consulta enquadrada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Duplicação da Avenida Juca Batista - 
Contratação de Elaboração de Projeto 

Elaborar de projetos para execução de obras de duplicação da via, visando atender à 
demanda do Orçamento Participativo (20130957). 

Justificativa Público-alvo 

Demanda antiga do Orçamento Participativo Moradores da Zona Sul. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para 
contratação de projeto. 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para contratação de projeto. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prolongamento da Avenida 

Severo Dullius 

Melhorar o fluxo do trânsito na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho e zona Norte da cidade; 

Conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório; Criação de anel viário no entorno do aeroporto. 

Justificativa Público-alvo 

OBRA COPA 2014: necessidade de dar acesso a zona norte da cidade, atualmente feito por meio da av. Dique que 
sofreria alterações em função da obra de ampliação da pista do aeroporto Salgado filho, sendo uma alternativa à av. 

Sertório. OBRA INACABADA: Paralisou em fevereiro de 2017 pela empresa em função do atraso de pagamento e da 
falta de solução para o rompimento do talude quando o percentual era 49%. Obra retomada em 2019 e novamente 
paralisada no mesmo ano por problemas de fluxo de pagamentos. Atualmente está em 57,5% com retomada já em 
processo. Reinicia em 31 de agosto de 2020. 

Moradores e Trabalhadores da 
Zona Norte; Usuários do 
aeroporto Salgado Filho 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra em andamento. 70% executado. Percentual físico: 68% (contempla medição até novembro/2021) 97% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação de Vias OP (Projeto) Prover de infraestrutura e pavimentação as vias demandas por meio do Orçamento Participativo. 

Justificativa Público-alvo 

Pavimentação de Vias OP (Projeto) Passivo de demandas OP relacionadas à pavimentação. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para contratação 
de projeto. 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para contratação de 
projeto. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Conclusão Ernesto Neugebauer e 

José Pedro Boéssio 

Executar Infraestrutura e pavimentação da Avenida Ernesto Neugebauer e Pedro Boéssio. 

Solucionar constantes alagamentos na região que afetavam o trânsito local. 

Justificativa Público-alvo 

ERNESTO NEUGEBAUER: O pavimento antigo da av. Ernesto Neugebauer sofria deformações com alagamentos constantes, o que 
causava transtorno e desconforto ao tráfego de veículos, principalmente no segmento próximo à Rua José Pedro Boéssio. A 
autorização para a realização dos trabalhos foi dada em abril de 2016. Por falta de recursos, os serviços ficaram parados na região 
de março de 2017 a janeiro de 2019. JOSÉ PEDRO BOÉSSIO: situação semelhante a Ernesto Neugebauer, a via convive com 

constantes alagamentos devido à ausência de dispositivos de captação e escoamento das águas pluviais. Essa região da zona norte 
sofre com alagamentos e falta de calçada para pedestres. Além de ser uma das rotas de entrada e saída da cidade, a área também 
recebe maior movimento desde a inauguração da Arena do Grêmio. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra concluída. Obras em andamento Ernesto Neugebauer - 99%, José Pedro Boéssio - 99%. 99% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação em Vias de Porto Alegre – Rua Sergio Martini da Silva 
(Emenda OGU - Dep. Covatti Filho) 

Pavimentar Via 

Justificativa Público-alvo 

Recurso de emenda parlamentar, insuficiente para execução de via; Condenação Judicial Sérgio Martini. Moradores do Extremo Sul. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra Contratada, aguardando Autorização de Início de Obra. 
Obra Contratada, aguardando Autorização de Início de Obra pela 
CAIXA. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da Avenida Tronco 
Qualificar a mobilidade urbana na conexão entre as zonas sul, leste e norte da cidade e 
desenvolvimento urbano. 

Justificativa Público-alvo 

OBRA COPA 2014: necessidade de alternativa para fluxo de veículos nas áreas que serão fechadas no entorno do estádio Beira-
Rio nos dias de jogos. TRÂNSITO: a ampliação da Tronco vai torná-la a rota alternativa mais importante entre os eixos Norte e 
Sul de Porto Alegre. A avenida estreita e com passeio precário. Ideia de torná-la via arterial que ligará a Terceira Perimetral ao 
Hipódromo do Cristal. HISTÓRICO: Os trechos 1 e 2 (entre a rótula da Gastão Mazzeron até a Terceira Perimetral e da Gastão 
Mazzeron até a rua Neves) tiveram ordem de início em outubro de 2012 e foram paralisadas em 2016 por falta de recursos. Foram 
retomadas em junho de 2018. As obras do trecho 3 e 4 (entre a rótula da avenida Icaraí até rua Gabriel Camargo, a 100 metros 
da avenida Gastão Mazzeron) começaram em maio de 2012 e estava orçada em R$ 76,4 milhões. A previsão de término inicial 

era dezembro de 2013. Foram retomadas em junho de 2018. Novamente paralisada em agosto de 2019, aguardava liberação de 
cancha de obra mediante desapropriações e reassentamentos. Ordem de retomada dos trabalhos em 10/02/2020. 

População da Zona 
Sul de Porto Alegre 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Tronco 3 e 4 - Obra em andamento - 77%;  
Tronco 1 e 2 - Obra em andamento - 60%. 

Tronco 3 e 4 - Obra em andamento - 71% (Medição de novembro);  
Tronco 1 e 2 - Obra em andamento - 55% (Medição de outubro). 

94% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Viaduto Otávio Rocha (Programa de Revitalização do Centro Histórico) Restauração e recuperação estrutural do Viaduto Otávio Rocha 

Justificativa Público-alvo 

Em 10/03/2010, o Ministério Público RS ingressa com a Ação Civil Pública por meio da Promotoria de Justiça a fim de 
que a Municipalidade inclua os procedimentos de avaliação e recuperação estrutural à Restauração do Viaduto Otávio 
Rocha, em decorrência do estado precário de conservação e manutenção, visto tratar-se de bem tombado. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Documentos Preparatórios à Licitação Concluídos e 
Financiamento Aprovado pelo CAF. 

Orçamento Concluído. Parte dos recursos disponibilizados pelo CAF em 13/12/21. 
Necessária a elaboração de Termo de Referência para contratação. 

80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Rua da Praia e Quadrilátero 
(Programa de Revitalização do 
Centro Histórico) 

Tornar o Centro Histórico da Capital um polo de atração turística, cultural, comercial e de serviços. 

Realizar a requalificação espacial urbana, com alargamento e qualificação de passeios, implantação de 
mobiliário urbano, iluminação pública e videomonitoramento. Privilegiar a segurança viária e a 

acessibilidade universal nas vias que integram os projetos, enfatizando o pedestre. 


Justificativa Público-alvo 

DEGRADAÇÃO: Degradação dos pavimentos de passeios e pistas; ACESSIBILIDADE: Falta de acessibilidade universal, 
são alguns dos principais problemas da região. PAVIMENTO INADEQUADO: Pavimento existente na Rua dos Andradas 
não é indicado para tráfego de veículos pesados, como carros-fortes; DIFÍCIL REPOSIÇÃO: Parte do pavimento é de 

difícil reposição e, para recompor o calçamento, acaba-se utilizando cimento. INSEGURANÇA PEDESTRES: A 
irregularidade do piso torna o pavimento inseguro para o grande fluxo de pedestres nos trechos de vias contemplados 

no projeto. PASSEIOS: Passeios insuficientes para o volume de pedestres; 

População de Porto Alegre e 

Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra contratada e com ordem de início. Primeira licitação fracassada e a segunda deserta. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação de Acesso e Reforma 
do Parque Knijnik 

Qualificar o acesso ao parque e realizar melhorias internas de forma a proporcionar ambiente mais 
adequado à população de Porto Alegre e Turistas em 03 meses a contar da Ordem de Início. 

Justificativa Público-alvo 

Acesso sem vagas acessíveis e com pavimentação inadequada; Falta de acessibilidade nos passeios; 
Mirante interditado devido às condições dos guarda-corpo - risco para segurança dos usuários e 
impossibilidade de apreciar a vista da cidade (potencial turístico do Parque). 

População de Porto Alegre, em especial da 
Zona Sul, e Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra Concluída. Obra em andamento - serviços realizados até dezembro. 40,5% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro Reestabelecer a segurança do Viaduto em 4 meses a partir da Ordem de Início. 

Justificativa Público-alvo 

A contratação da obra de recuperação se justifica pelo estado precário em que se encontram as placas de concreto 
do corredor exclusivo de ônibus. Entre os problemas destacam-se placas rompidas, placas fissuradas, buracos, que 
estão causando vibrações indesejadas ao restante da estrutura do Viaduto. O processo é evolutivo, visto a 
degradação acentuada do pavimento, fato que está comprometendo a funcionalidade do corredor. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento Concluídos. 
A elaboração do Termo de Referência e do Orçamento foi adiada em função 
de outras obras prioridades. 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto para Duplicação da Edgar Pires de Castro 
Gerar fluidez no trânsito impactando na melhoria da qualidade de vida dos 
moradores do Extremo Sul. 

Justificativa Público-alvo 

A obra é demanda de Orçamento Participativo, sendo o anseio da população daquela região por uma 
infraestrutura mais adequada aos deslocamentos da zona sul para o resto da cidade de Porto Alegre. 

Moradores do Extremo Sul. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para 
contratação de projeto. 

Plano Funcional concluído. Já se tem estimativa do orçamento da Obra. 
Termo de Referência e Orçamento serão realizados em 2022. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto para Acesso Norte 

ao Porto Seco 

Implantar uma avenida com pavimentação, drenagem, iluminação pública e sinalização viária, que ligará a 

Assis Brasil à Plínio Kroeff, criando assim um acesso norte qualificado ao Porto Seco. 

Justificativa Público-alvo 

Dificuldades de acesso ao Porto Seco. Demanda antiga da região. 
A construção do acesso vai beneficiar a população de várias cidades 
da região Metropolitana. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento concluídos para contratação 

de projeto. 

Aguardam-se diretrizes da CAATPS para iniciar Termo de Referência e 

Orçamento.  
0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Orla Trecho 02 - Solução 
Temporária 

Execução da Orla Trecho 02 
Execução de Solução Temporária na Orla Trecho 02 até que a 
Concessão seja efetivada.  

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Obras com a Execução Financeira em dia Percentual 50% 81%  

Obras Prediais realizadas Obras Prediais 8 7  

Obras de Arte Vistoriadas Percentual 25% 15%  
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Secretaria Municipal de 

MOBILIDADE URBANA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

37%

Meta parcialmente atingida

25%

Meta não atingida

38%

Não Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de viabilidade do Transporte Hidroviário 
Implantar uma linha de transporte hidroviário do centro de Porto Alegre à Ilha 
da Pintada. 

Justificativa Público-alvo 

Implantar uma nova opção de transporte público coletivo, conectando o centro da cidade à Ilha da 
Pintada e com isso colaborar para o desenvolvimento econômico da região, incentivar o transporte 
hidroviário e reduzir tempo de viagem. 

Moradores da Ilha da Pintada, moradores do 
centro de Porto Alegre e turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Termo de Referência para a 
licitação da consultoria. 

Decidiu-se por outro caminho: PMI, cujo Edital foi elaborado e falta a publicação. Como foi adotado outro 
caminho, similar, de forma geral, em termos de duração, o % informado foi estimado por analogia. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Melhoria da infraestrutura viária da 

Avenida Protásio Alves 

Melhorias ao longo da avenida Protásio: pequenas intervenções de “à direita siga livre” ou 
implantação de pistas auxiliares em alguns pontos, de modo a eliminar os principais gargalos na 

mobilidade a partir da Manoel Elias até o fim da Protásio Alves, ajudando a reduzir os intensos 
congestionamentos percebidos diariamente nos horários de pico. 



Justificativa Público-alvo 

Pedido de Providências nº 493/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, para tramitar com prioridade, considerando o disposto no 
art. 94, inc. XX, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Há histórico problema de acesso pela Zona Leste de Porto Alegre, 

especialmente no acesso pela Av. Protásio Alves, que afeta tanto Porto Alegre quanto Viamão e Alvorada.  

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Apenas na interseção da Av. Protásio com a Rua Paraíso Obras finalizadas (melhorias e sinalização) 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto de prolongamento da Avenida Ipiranga / Alternativas 
Elaborar o plano funcional da extensão da Av. Ipiranga até a divisa com 
Viamão e Termo de Referência para a contratação do Projeto Executivo. 

Justificativa Público-alvo 

Melhorar a mobilidade da Zona Leste da cidade, especialmente dos bairros Agronomia e Lomba do 
Pinheiro, além dos moradores de Viamão que se deslocam diariamente para Porto Alegre. Com a 
obra proposta, pretende-se diminuir os tempos de viagem, reduzir as emissões atmosféricas e 

incentivar o desenvolvimento econômico da região. Elaboração do plano funcional que permitirá o 
prolongamento da av. Ipiranga até o município de Viamão, ou seja, definição do trajeto, perfil viário, 
conexões e gravame necessários para a elaboração do Projeto Executivo. 

Funcionários, professores e alunos do Campus 
Agronomia, Veterinária e do Vale. 

Moradores dos bairros Agronomia e Lomba do 

Pinheiro. Moradores de Viamão que se deslocam 
diariamente para Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Constituição formal do Grupo de Trabalho. 
Foi publicada a portaria do GT na Edição 6605 do DOPA. O GT está 
trabalhando no assunto. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Medidas para Redução da Tarifa 
Reduzir a tarifa do transporte coletivo para garantir a sustentabilidade do sistema. Tornar o 
sistema de transporte por ônibus mais competitivo frente aos demais modais, principalmente 
os não regulamentados. 



Justificativa Público-alvo 

Hoje Porto Alegre tem a tarifa mais cara do Transporte Coletivo do país. Um dos motivos é o 
percentual de gratuidades (31%), que é o segundo mais alto do Brasil e o segundo motivo é a 
inexistência de subsídio direto para o sistema de transporte. 

Usuários do sistema de transporte coletivo. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aprovação do Projeto de Lei do Passe Livre na CMPA. Lei aprovada e publicada no DOPA. 100% 
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Aprovação do Projeto de Lei de Redução das Isenções 
Tarifárias. 

Lei aprovada e publicada no DOPA - nº 12.944/202. 100% 

Proposta de nova rede. 
A EPTC elaborou uma proposta de redesenho da rede (tronco alimentação, 

linhas rápidas, diretas, unificação de linhas, novas linhas). 
100% 

Estudo de padronização do veículo. Estudo realizado. 100% 

Estudo para a implantação do transporte sob demanda. 
Estudo para avaliar a possibilidade de implantação do transporte sob 
demanda elaborado. 

100% 

Revisão da política tarifária das linhas alimentadoras. Revisão da tarifa nas linhas alimentadoras. 100% 

Estudo de fixação de descontos tarifários. 
A EPTC está estruturando um estudo de descontos para as linhas Cs (são 
quatro linhas) da Carris para o entre Pico. 

10% 

Aprovação do Projeto de Lei do Programa de Redução 

Gradativa dos Cobradores. 
Lei aprovada e publicada no DOPA. 100% 

Aprovação do Projeto de Lei do Financiamento Cruzado 
(Transporte para todos). 

Mais de um estudo foi realizado, o último deles, VDE, fruto do trabalho de 
um grupo técnico montado para tal. Foi apresentado ao GP. 

35% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Mobilidade para o 
Centro Histórico (Programa de 
Revitalização do Centro 
Histórico) 

Elaboração de Estudo de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico de Porto Alegre. DIRETRIZES: 
estabelecer as diretrizes para mobilizar a comunidade e consolidar na população o conceito de uma cidade 
para todos, através da implementação dos programas e projetos estratégicos definidos, com suas 
respectivas ações. PLANOS E PROJETOS: aprofundar conhecimentos, elaborar projetos e detalhar um plano 
de ação. MOBILIDADE URBANA: promover o equilíbrio da mobilidade, a valorização e sustentabilidade da 

região ao longo dos próximos anos. INTEGRAÇÃO: integrar o bairro à Orla, Cidade Baixa e 4º Distrito. 



Justificativa Público-alvo 

Desgaste: Ao longo dos anos, o Centro Histórico sofreu diversos desgastes naturais, decorrentes do tempo e da intensa utilização, tanto 
de pedestres, como do tráfego de veículos pesados. As novas intervenções nesta região devem obrigatoriamente viabilizar uma 
reestruturação urbanística que contemple os interesses sociais coletivos. Por isso, é de importância estratégica um olhar propositivo sobre 
a região: é neste espaço que as maiores transformações serão sentidas pelos moradores de Porto Alegre e é vital que este planejamento 

seja orientado para a qualificação dos espaços de circulação, culturais, dos comércios e serviços, e também da sustentabilidade. 

População de 
Porto Alegre 
e Turistas. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Relatório do Diagnóstico do Estudo da Mobilidade Urbana do Centro Histórico de Porto 

Alegre. 
Relatório do Diagnóstico quase finalizado. 90% 

Relatório do Prognóstico da Mobilidade Urbana. 
Vai iniciar após a conclusão do Relatório do 
Diagnóstico. 

0% 

Relatório do Plano de Ação e Indicadores. 
Vai iniciar após a conclusão do Relatório do 
Diagnóstico. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação de Ruas Completas 

Consiste em um Projeto Global de Segurança Viária para a Rua João Alfredo, que visa diminuir o número 
e a severidade de atropelamentos e acidentes em geral, melhorar as condições de circulação dos 
pedestres, bem como ordenar o fluxo de veículos. Conjunto de ações para requalificar a via, beneficiando 
toda a população que transita pela região diariamente. 



Justificativa Público-alvo 

O elevado número de acidentes e deficiências da infraestrutura em geral: faixas de travessia de pedestres em pouca 
quantidade e muito espaçadas, sinalização viária horizontal em mau estado, apagada em alguns pontos, passeios 

bastante estreitos e malconservados, péssimas condições das rampas de acessibilidade, quando existem, gradis em 
mau estado de conservação. 

Toda a população que transita 

pela região diariamente. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contrato assinado para a execução da obra. Ainda não foi licitada a empresa para a execução da obra. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Integração 
Metropolitana 

OBJETIVO GERAL: Viabilizar uma gestão integrada do transporte coletivo das principais cidades metropolitanas 
conturbadas com a capital Porto Alegre, através da integração de planos, projetos, metodologia de cálculo tarifário, 
financiamentos públicos e privados, fiscalização da operação e licitações de serviços e, preferencialmente, com a 
criação de uma “Autoridade Metropolitana de Transporte” e de uma “Câmara de Compensação Tarifária 
Metropolitana”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Viabilizar a redução de ineficiências operacionais, com redução de 
sobreposições de linhas e itinerários de ônibus; Viabilizar a redução de custos fixos e variáveis para minimizar os 

impactos sobre o cálculo tarifário; Viabilizar novas tecnologias de pagamento da tarifa e integração dos sistemas de 
bilhetagem; Viabilizar a execução de obras viárias de priorização da circulação de ônibus sobre o tráfego 

compartilhado; Viabilizar a implementação de novos serviços, como modais estruturais por pneus e/ou trilhos; 
Viabilizar o deslocamento do usuário de transporte coletivo com maior conforto, segurança e agilidade; Viabilizar o 
aumento da demanda de usuários, recuperando antigos e trazendo novos (“troca de modal”); Viabilizar parcerias 
privadas, receitas extra tarifárias e subsídios públicos para alcançar uma tarifa social e integrada; Viabilizar 
investimentos privados nacionais e internacionais, através de novas concessões e PPPs.  



Justificativa Público-alvo 

Os sistemas de transporte coletivo municipais e metropolitano da Região Metropolitana de Porto Alegre estão enfrentando uma 
das maiores crises econômico-financeiras da sua história, potencializada pela atual pandemia mundial (Covid-19), mas com 
origens nos anos recentes, com a perda abrupta de usuários para o “transporte individual privado por aplicativos”, pelo 
desemprego e pela “troca modal” para o automóvel, viagens de bicicleta e à pé. São problemas enfrentados por muitas cidades 

do Brasil e do mundo, mas a Região Metropolitana de Porto Alegre se diferencia negativamente de outras regiões 

metropolitanas, pois as últimas décadas foram significativamente infrutíferas para a obtenção de investimentos estruturais, 
modernização dos sistemas e modais de transporte, racionalização da rede de linhas e itinerários, qualificação dos sistemas de 
pagamento e da bilhetagem e da integração e eficiência da gestão pública, apesar de um histórico de ações, projetos e acordos 
entre os entes municipais, estadual e federal e entre as operadoras públicas e privadas. Enfim, o projeto justifica-se com a 
promoção deste tema pela atual gestão municipal, a crise econômico-financeira atual dos sistemas, o interesse do mercado 
nacional e internacional em PPPs de transporte, a promulgação da Lei Federal 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), e o 
reconhecimento nacional e internacional de que a “integração metropolitana” é o melhor e único caminho para alcançar o 

equilibro da mobilidade das cidades, e a priorização, qualidade e sustentabilidade dos sistemas de transporte coletivo municipais 
e metropolitanos. 

Usuários de transporte 
coletivo de Porto Alegre 
e demais municípios da 
Região Metropolitana. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Protocolo de Intenções (ou Acordo de Cooperação entre Entes). Minuta de Protocolos de Intenções elaborada. 60% 

Termo de Cooperação (ou Convênio de Cooperação Técnica) assinado. Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada. 30% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pesquisa Origem-Destino 

Realizar pesquisa Origem-Destino na cidade de Porto Alegre, a qual visa levantar dados sobre os 
deslocamentos diários (horário, motivo, modo, origem, destino) e características socioeconômicas da 
população (renda, posse ou disponibilidade de modos de transporte, idade, escolaridade, filhos, bem como 
dados que permitam a caracterização dos domicílios e das pessoas). 



Justificativa Público-alvo 

Pela complexidade e diversidade de clientes envolvidos, a pesquisa de origem e destino domiciliar (EDOM) representa um papel 

essencial no processo de modelagem dos sistemas de transportes ao fornecer informações sobre o padrão de deslocamento dos 
usuários, tais como matriz de origem e destino, modo de transporte utilizado, horário e distância percorrida. Em 2012, a Prefeitura 
de Porto Alegre contratou um novo Estudo de Demanda, que atualizou a matriz de transporte coletivo com os dados operacionais 
(passageiros transportados) do transporte coletivo. Entretanto, as demais matrizes, que permitem analisar a divisão modal, não 
foram atualizadas desde 2003. Desta forma, justifica-se a relevância da proposta para fornecer dados atualizados ao processo de 
planejamento de transporte e da mobilidade urbana na cidade de Porto Alegre/RS. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação do Edital de Licitação da Pesquisa. 
Não realizado, pois o financiamento ainda não foi assinado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional. 

0% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações da SMMU para o 

Exercício de 2021 

Contratação de Projetos Executivos para 
Requalificação Urbana para a região do 

Centro Histórico - Programa de 

Revitalização do Centro Histórico 

Contratação de Empresa de Engenharia e Arquitetura para 
elaboração de 04 Projetos Executivos de Requalificação Urbana para 
a região do CH de POA para: Entorno da Praça Daltro Filho, Av. 
Aureliano de Figueiredo Pinto, Av. Júlio de Castilhos e Rua Gen. 

Câmara/ Rua Sete de setembro/Av. Salgado Filho. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana (PMU) 

Documento para orientar as ações e investimentos, os quais devem 

estar de acordo com a visão de futuro da cidade. O Plano consiste 
em um conjunto de ações a serem executadas para qualificar o 
transporte e a circulação da cidade. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Desonerar a Tarifa do Transporte Coletivo Reais R$ 0,55 R$ 0,55  

Linhas de ônibus com circulação durante a madrugada Linhas de ônibus 1 3  

Gratuidade no Transporte Coletivo Percentual 31,00% 31,00%  
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Empresa Pública de Transporte e Circulação 

EPTC 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50% Concluído

56%Não Concluído

22%

Cancelado

22%

Meta atingida

67%

Meta não atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da 

infraestrutura cicloviária 

Implantar infraestrutura cicloviária para deslocamento seguro de pessoas adeptas de modos ativos no 
município de Porto Alegre e para incentivar a migração modal da população para os modos de deslocamento 

mais ativos e sustentáveis, ampliando de 58 para 138km a infraestrutura cicloviária de Porto Alegre e 
estimulando uma transformação na mobilidade urbana para uma realidade mais sustentável. 



Justificativa Público-alvo 

A implantação de infraestrutura cicloviária é fundamental para promover o deslocamento com segurança dos modos 
ativos (bicicletas, patinetes, patins e outros movidos a propulsão humana. Além disso é estímulo para promover a 
migração modal da população de modos motorizados individuais para os modos ativos e sustentáveis. Sabe-se que 
Porto Alegre, como outras cidades brasileiras, enfrenta diversos problemas urbanos causados pelo uso massivo do 
automóvel, como poluição atmosférica, doenças decorrentes da poluição, alteração do microclima urbano com ilhas 

de calor´, impermeabilização do solo pela pavimentação de vias e consequente contribuição para inundações, dentre 
outros problemas abordados em vasta literatura científica. Além dos problemas locais, o uso dos modos motorizados 
contribui para a geração de gases de efeito estufa.  A promoção de modos ativos e sustentáveis por meio de 
infraestrutura cicloviária e a consequente redução do uso do automóvel diminui a emissão de gases poluentes 

atmosféricos responsáveis por uma série de doenças e pelo aquecimento global, estimula o saudável hábito de prática 
de exercícios na população, aumenta a segurança no deslocamento dos modos ativos e viabiliza uma cidade mais viva 
e voltada para as pessoas. Esse projeto encontra respaldo no Plano de Mobilidade de Porto Alegre, na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (lei 12.587/12), no Plano Diretor Cicloviário (lei complementar municipal 626/2009) e no CRT, 
Art. 24, inciso XVI. 

Parcela da população já adepta 
dos modos ativos de 
deslocamento e que utiliza 
ciclovias (bicicletas, patinetes, 
patins e outros movidos a 
propulsão humana) e parcela 
usuária potencial de tais modos, 

mas que ainda não o faz por 

insegurança, devido à 
indisponibilidade de infraestrutura 
adequada (demanda reprimida). 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantação de 2,6 km de ciclovias (Pacotes 1 e 2) com recursos de 

contrapartida. 

2,0 km de ciclovias com recursos de contrapartida - Corredor 

Sertório. 
85% 

Implantação de 1,8 km de ciclovias (Pacote 1) com recursos de Obras. 
2,3km de recursos de obras (Orla 3 - Edvaldo P Paiva e Av. 

Divisa - eixo tronco). 
100% 

Implantação de 2,7 km de ciclovias (Pacote 1) com recursos próprios da 
EPTC. 

2 km (0,9 km - Orla 2; 0,5km Conselheiro Travassos; 0,6 km 
Moura Azevedo). 

83% 

Implantação de 1,9 km de ciclovias (Pacotes 1 e 2) com recursos de 
asfaltos funcionais. 

1,2 km - Eudoro Berlink. 83% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação e ampliação da 
infraestrutura do transporte 
coletivo 

Elaborar projetos de faixas exclusivas e de medidas que solucionem gargalos de operação para o transporte 

público, a fim de que haja maior equidade relativa ao espaço viário, possibilitando melhoria na sua 
performance e atraindo mais passageiros para o sistema. Melhorar o acesso a terminais, estações e paradas 
de ônibus identificadas como críticas, priorizando a mobilidade sustentável. Para priorizar o transporte público 
no leito viário será dada continuidade à implantação de faixas exclusivas, priorizando-se as vias de maior 
relevância e impacto para o transporte público. Também será dada prioridade ao transporte por meio de 
soluções de implantação de sinalização de priorização em trechos específicos que causam atrasos 
significativos nas viagens, chamados de “gargalos de transporte”. Associadas à implantação de faixas 

exclusivas estão a qualificação da sinalização viária no entorno, com a implantação de sinalização táctil junto 
às paradas de embarque e desembarque e junto às faixas de travessias de pedestres, além de acessos seguros 
e facilitados dos usuários às paradas e estações. 



Justificativa Público-alvo 

A priorização do transporte público coletivo no espaço viário é fundamental para a melhoria dos tempos de viagem 
do transporte público, tornando-o mais atrativo aos usuários, promovendo o incremento na demanda pela adesão 
de mais cidadãos a este modal, o que tem repercussão na redução de custos operacionais e, consequentemente, 
na tarifa para os usuários. 

Atuais usuários do transporte 

público e potenciais usuários do 
transporte público. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Execução de 1,5 km de corredor de ônibus (Pacote 1) com 
recursos de contrapartidas. 

Foi implantado 1,9 km de corredor de ônibus na Avenida Sertório. 100% 

Qualificação de 1,25 km de corredor de ônibus existente 
(Pacote 1) com recursos de obras. 

Não foi implantada esta quilometragem oriunda de recursos de obras, mas 
o projeto foi concluído (considera-se 30% o peso do projeto). 

30% 

Implantação e qualificação de 9,3 km faixas exclusivas e 

corredores (Pacote 1,2 e 3) com recursos próprios da EPTC. 

Não foi implantada esta quilometragem oriunda de recursos próprios da 
EPTC, mas os projetos foram, em boa parte finalizados, ou quase 
finalizados (foi convencionado que 30% é o peso do projeto). 

28% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Parlamentares 
Federais na EPTC (OGU) 

Sinalização Viária - Moderação de Tráfego - 

antigo Zona 30 - R$ 1.446.562,97 - Dep. 
Vieira da Cunha.  

Implantação de medidas de segurança viária para minimizar 
conflitos entre os diferentes modais.   

Emendas Impositivas da 
CMPA na EPTC - 2021 

170/2021 - Aquisição e instalação de placas 

de sinalização - R$ 16.000 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB 

Aquisição e instalação de placas de sinalização proibindo o 
trânsito de carroças nas vias de entrada da cidade, com base na 

Lei Municipal 10.531/2008. A implantação das placas precisa de 
suporte. 



227/2021 - Botoeira sonora em semáforo 
existente na Estrada João Salomoni - R$ 
5.000 - Ver. José Freitas/REP 

Instalação de botoeira sonora no semáforo existente na Estrada 
João Salomoni próximo à rua Joaquim de Carvalho.  

228/2021 - Quebra-molas na rua Nelson 
Duarte Brochado, c/ projeto já aprovado - R$ 
5.000 - Ver. José Freitas/REP 

Instalação de quebra-molas na rua Nelson Duarte Brochado, 
conforme projeto aprovado.  

229/2021 - Instalação de quebra-molas na 
rua Joaquim de Carvalho (Vila Nova) - R$ 

5.000 - Ver. José Freitas/REP 

Instalação de quebra-molas na rua Joaquim de Carvalho - Vila 

Nova. 

585/2021 - Demarcação c/ sinalização 
horizontal de Bike Box, bolsões de proteção 
p/ bicicletas nas vias c/ semáforo - R$ 20.000 

- Ver. Marcelo Sgarbossa/PT 

Demarcação com sinalização horizontal de "Bike Box", bolsões de 
proteção para bicicletas nas vias providas de semáforo e 
infraestrutura cicloviária no Município de Porto Alegre, conforme 

previsto na Lei Municipal 12.246/2017. 


302/2021 - Aquisição de câmeras corporais e 
estações de carregamento para os agentes de 

trânsito e transporte - R$ 70.000 - Ver. 
Professor Wambert/PTB 

Aquisição de 32 (trinta e duas) câmeras corporais e de 4 estações 
de carregamento para os agentes de trânsito. Junto à Diretoria 

de Operações está sendo estudada a normatização do uso pelos 
agentes nas operações. 



563/2021 - Implementação do projeto Acesso 

Seguro na Av. Juca Batista, 6500 - projeto 
MCMV/Entidades - R$ 48.555 - Ver. 
Comassetto/PT 

Destina-se a implementação do projeto Acesso Seguro na Av. 

Juca Batista Nº 6500 onde foi construído o projeto 
MCMV/Entidades, residindo aproximadamente 1080 famílias.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Redução das taxas 
municipais cobradas dos 
taxistas 

Redução das taxas municipais cobradas dos 
taxistas  

Análise de custos dos setores envolvidos com a cobrança das 
taxas aos taxistas com o objetivo de verificar a possibilidade de 
redução das tarifas (TGO, Taxa de Vistoria e Taxa de Renovação 
do ICTP e outras obrigações legais que oneram o taxista. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Índice de Congestionamento Índice 515 454  

Ações de educação sobre o Trânsito e Transporte 
Ações de 
educação 

300 648  

Mortes no Trânsito 
Mortes no 

Trânsito 
73 73  

Infraestrutura Cicloviária Implantada Quilômetros 68 66,36  

Qualificar e Ampliar a Infraestrutura do Transporte Coletivo Quilômetros 12 1,9 

Índice de Satisfação Geral do Transporte Coletivo Índice 5,1 
Somente em 

março 
-
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Companhia CARRIS Porto-alegrense 

CARRIS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Não Concluído

100%

Meta atingida

87%

Meta parcialmente atingida

13%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Readequação da Frota - 
Carris 

Readequação da Frota - 
Carris 

Readequação da frota de maneira a atender a demanda de transporte de pessoas 
prevendo a otimização no dimensionamento do número de ônibus e de modelos 
compatíveis com o volume de pessoas transportadas por linha. Cumprimento do 
Decreto 20930/21(vigente) - vida útil dos ônibus, emitido pela EPTC. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Índice de Viagens Realizadas (IVR) Percentual 96,5% 100,3%  

Passageiros por Viagem Passageiros 38 50  

Reclamações por Mil Passageiros Transportados Reclamações 0,14 0,09  

Quilometragem Média Rodada entre Falhas (MKBF) Quilômetros 10.000 11.605  

Índice de Passageiros por Quilômetro Rodado (IPK) Índice 1,60 1,91  

Geração de dívida de Quilometragem à CCT (Câmara de Compensação Tarifária) Percentual 0,60% -0,90%  

Necessidade de aporte (média móvel últimos 12 meses) Reais R$ 4.330.000 R$ 2.900.000  

Custo Operacional por Quilômetro Rodado Reais R$ 7,61 R$ 9,18 
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Departamento Municipal de Água e Esgotos 

DMAE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

25%

Meta não atingida

75% Não Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Abastecimento de Água da 
Ponta do Arado (SAA) - Execução de Obras 

Ampliação do sistema de tratamento e abastecimento de água da zona Sul de Porto Alegre, 
possibilitando regularidade do abastecimento de água e resolvendo os problemas crônicos de 
falta de água nas regiões Leste e Extremo Sul, pela duplicação da capacidade do Sistema 
Belém Novo. 



Justificativa Público-alvo 

Problemas crônicos de falta de água, especialmente nos meses de calor, nas regiões Leste 
e Extremo Sul. 

Moradores dos Bairros Lomba do Pinheiro, Lami, Hípica, 
Restinga e Aberta dos Morros, 72.992 famílias. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contratação de Empresa para Execução das Obras de Implantação da ETA Ponta do 
Arado (Processo licitatório concluído e contrato assinado). 

Concluído. 100% 

Execução da Obra de Implantação da ETA Ponta do Arado com 5% de execução. Obra em andamento. 3% executado. 60% 

Execução de 80% da Obra de Implantação da Adutora de Captação de Água Bruta. 
Execução de 80% da Obra de Implantação da 
Adutora de Captação de Água Bruta. 

100% 

Execução das Obras de Implantação de Linha de Transmissão de Alta Tensão 69Kv 

(Ordem de Início emitida pela CEEE e execução de 2% das obras). 
Obras não iniciadas. Concluídos os projetos. 0% 

Contratação de Empresa para Execução das Obras de Implantação da EBAB Ponta do 
Arado (Processo licitatório concluído e contrato assinado). 

Em julgamento. 0% 

Servidão Administrativa para Implantação da Adutora de Recalque de Água Bruta 
(Termo assinado com o proprietário da área). 

Concluída. 100% 

Contratação de Empresa para Execução da Obras de Implantação da Subestação de 

Energia de 13,8Kv (Publicação do Edital de Concorrência e Recebimento dos 

Envelopes de Habilitação e de Propostas). 

Em julgamento da habilitação. 90% 

Apoio Técnico e Operacional à Fiscalização (Execução de 30% do Contrato de 
Serviços de Apoio). 

Em andamento. 50% 



 

60 

 

Conclusão da Elaboração dos Projetos Elétricos para a Subestação e EBABs. Concluído. 100% 

Contratação de Empresa para Execução das Obras de Ampliação do Reservatório Boa 

Vista (Processo licitatório concluído e contrato assinado). 
Em fase de revisão do projeto. 0% 

Execução de 10% do Trabalho Técnico Social. Execução de 5% do Trabalho Técnico Social. 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Loteamento Túnel Verde - Micro 
drenagem e Macrodrenagem 

Redução dos alagamentos e regularização urbanística por força de condenação judicial. 

Justificativa Público-alvo 

CONDENAÇÃO: Município condenado judicialmente a realizar obras de infraestrutura no Loteamento Túnel Verde; OBRA 
INACABADA: Obra inacabada por falta de recursos; ALAGAMENTOS: População da região convive com alagamentos. 

2.000 pessoas, moradores do 
Loteamento Túnel Verde. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Captação de recursos concluída com assinatura do contrato de 
financiamento. 

Captação de Recursos em andamento. Lei Autorizativa aprovada na 
Câmara. 

70% 

Atualização dos valores das indenizações e desapropriação e 
previsão de recursos na Lei Orçamentária Anual. 

O início da atualização dos valores está previsto após a sanção da lei. 
Não será necessária desapropriação, apenas as indenizações. 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macrodrenagem Rua Andorinhas 
Elaborar de projeto executivo da galeria de macrodrenagem das ruas Flamingo, Andorinhas, 
Uirapuru, Pardal e interligações das redes de micro drenagem, da sub bacia do Arroio Dilúvio.  

Justificativa Público-alvo 

Obra por força judicial, Ação Civil Pública, decisão judicial 
fixa multa diária de R$ 1.000,00 (9791687). 

Moradores da Sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio com área de 324,30 ha, população de 
aproximadamente 19.900 habitantes, concentrada na Vila CEFER e demais construções no 
entorno das Avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Processo licitatório concluído e contrato assinado. Edital aguarda publicação. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macrodrenagem no Arroio Areia - 
Ampliação 

Mitigar os alagamentos das regiões leste e noroeste do Município de Porto Alegre através de 26 

obras e projetos relacionados, com investimento total de 108.602.796,55, dentro do prazo de 
vigência do TC 0402499-20/2012. 



Justificativa Público-alvo 

Problemas de escoamento de águas pluviais nas regiões noroeste e leste da cidade, que ocasionam 
alagamentos graves, além de diversos acúmulos de água na parte norte da cidade de Porto Alegre. 

180.000 habitantes em 14 bairros da 
cidade. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

A1 - Galerias Av. Teixeira Mendes - obra de implantação concluída. Obra em andamento. 15% execução. 15% 

A2 - Galerias Av. Nilo Peçanha - obra de implantação concluída. Obra em andamento. 51% execução. 51% 
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Casa de Bombas (EBAP) Sílvio Brum - obra de ampliação iniciada. Obra não iniciada. 0% 

D5 - Tubulações Av. do Forte - obra de implantação concluída. Obra em fase de Conclusão. 96% execução. 96% 

G1 - Galerias R. Cel. Feijó - projeto executivo concluído e aprovado. Projeto básico e hidráulico em análise. 50% 

G2 - Galerias R. Cel. Feijó- projeto executivo concluído e aprovado. 
G2 enviada a revisão do projeto ao consórcio que está 
trabalhando nisto. 

50% 

H1 - Galerias Av. Gal. Emílio Lúcio Esteves - obra de implantação 

iniciada. 
Projeto básico e hidráulico em análise. 0% 

H2 - Galerias R. Marechal José Inácio da Silva- projeto executivo 
concluído e aprovado. 

Projeto básico e hidráulico em análise. 70% 

I1 - Galerias Av. Sertório- obra de implantação concluída. Conclusão em breve. 96% 

L1 - R. Ibirapuitã- projeto executivo concluído e aprovado. Projeto básico e hidráulico em análise. 70% 

R1 - Reservatório Praça Dr. Lopes Trovão- obra de implantação 
concluída. 

Obra em fase de conclusão. Drenagem concluída, pavimentação 
em fase de conclusão (jan/22) e praça com pendências. 

91% 

R9 - Reservatório Praça Dr. Fortunato Pimentel- obra de implantação 
concluída. 

Obra em fase de conclusão. 95% 

R15 - Reservatório Country Club - obra de implantação iniciada. 
Obra não iniciada. Em fase de conclusão da praça (jan/22), 
demais serviços concluídos. 

95% 

R19 - Reservatório R. Mal. Simeão- projeto executivo concluído e 
aprovado. 

Será suprimido e compensado por prolongamento da rede L. 0% 

R20 - Reservatório R. Gal. Couto de Magalhães- projeto executivo 
concluído e aprovado. 

Em fase de estudo de nova concepção. 0% 

Trabalho Técnico Social - Processo licitatório para contratação do 

Trabalho Técnico Social concluído e contrato assinado. 

Necessária rescisão do contrato vigente para realizar nova 

contratação. 
0% 

Apoio Técnico Operacional - Contrato do Apoio Técnico Operacional 
com 20% de execução. 

Apoio técnico com mais de 20% em execução. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macro e Micro drenagem no Quarto Distrito 
- Bacia do Arroio Tamandaré 

Solucionar os constantes problemas de alagamentos nesta região da cidade. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliar a capacidade de drenagem na zona norte da cidade. Moradores e frequentadores do 4º Distrito. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Edital publicado e recebidos os envelopes da Habilitação e das Propostas. Edital a ser publicado no primeiro trimestre de 2022. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recuperação da Barragem Lomba do Sabão Tratamento das várias patologias apontadas no laudo técnico. 

Justificativa Público-alvo 

Barragem da Lomba do Sabão degradada e com diversas situações de risco, envolvendo questões ambientais e de 
ocupações por moradores, demandando ações e obras de porte (possíveis cerca de um ano após elaboração de projeto 
e licitação), conforme laudo técnico despacho 09981201. Embora não sendo mais utilizada para a captação de água, 
funciona como reservatório para a contenção de cheias, não sendo permitida sua desativação por questões ambientais. 

Moradores dos Municípios de 
Porto Alegre e Viamão. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Planejamento concluído para execução das 9 (nove) medidas corretivas sugeridas 

no Laudo Conclusivo. 

Aguardando a conclusão da remoção vegetal e 

limpeza para realizar o planejamento. 
0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Obras de Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA) São João 

Expansão da distribuição de água tratada na Região Nordeste do Porto Alegre, devido às 
repetidas faltas de água. Substituição de adutora embaixo do Corredor de ônibus da Av. Assis 
Brasil, que tem apresentado rompimentos 1 vez ao ano em média, causando muito transtorno. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de solucionar as faltas recorrentes de água nos bairros Morro Santana, 
Mário Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta. 

Moradores dos bairros Morro Santana, Mário Quintana, Passo das 
Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta), 329.813 pessoas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Ouro Preto concluídas. 95% concluída. 95% 

Execução da Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Sarandi em andamento 
com 50% de execução das obras. 

Executado 20%. 40% 

Contratação de Empresa para Execução das Obras de Ampliação Recalque Ouro Preto 
- Reservatório Costa e Silva- Grande Diâmetro DN900 (Processo licitatório concluído 
e contrato assinado). 

Licitação em janeiro 2022 0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Ampliação da EBAT Manoel Elias II concluída. 

Em condições de licitação. 

Contratada a empresa para Revisão dos projetos e 

orçamentos. 
0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Ampliação da Adutora de Recalque da EBAT 
Sarandi concluída. Em condições de licitação. 

Em licitação. 0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Ampliação da EBAT Sarandi concluída. Em 
condições de licitação. 

Contratada a revisão dos projetos e orçamento. 0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Implantação da EBAT Ary Tarragô concluída. 
Em condições de licitação. 

Contratada a revisão dos projetos e orçamento. 0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Implantação da Adutora de Recalque da 
EBAT Ary Tarragô concluída. Em condições de licitação. 

Contratada a revisão dos projetos e orçamento. 0% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Implantação da Adutora de Recalque EBAT 
Manoel Elias II concluída. Em condições de licitação. 

Revisão dos projetos e orçamentos concluída. Em 
condições de licitação. 

100% 

Revisão dos projetos e orçamentos para Implantação do Reservatório Manoel Elias 
IV concluída. Em condições de licitação. 

Revisão dos projetos e orçamentos concluída. Em 
condições de licitação. 

100% 
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Conclusão da licitação e início do Trabalho Técnico Social, com 15% de execução. A relicitar em 2022. 0% 

Execução de 30% do Contrato de Apoio Operacional. Execução de 5% do Contrato de Apoio Operacional. 17% 

Publicação do Edital de Concorrência Pública para Contratação de Empresa para 
Implantação do Reservatório Manoel Elias IV. 

Será contratado no final de 2022. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Proteção Contra Cheias da Vila 

Asa Branca 
Executar obras de infraestrutura de drenagem na Vila Asa Branca. 

Justificativa Público-alvo 

Região atingida por alagamentos. Moradores da Região Noroeste de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Projeto de Engenharia concluído. Estudo de concepção concluído. 15% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Produção Complementar de 
Água Tratada para Regiões 

Extremo Sul e Leste 

Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Compacta e Automatizada 

Contratação por 54 meses, com atingimento da produção de 300L/s na 
Estação de Tratamento de Água Compacta para complementar a 
produção de água tratada no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

Belém Novo, enquanto são executadas as obras do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Capacidade de Bombeamento das Casas de Bombas Pluviais Percentual 85,00% 85,93% 

Cobertura da Rede de Esgoto Cloacal Percentual 72,43% 71,74% 

Perdas na Distribuição de Água Percentual 31,67% 33,23%  

Índice de Qualidade da Água Distribuída Índice 90 91,7  

Rede de Drenagem Implantada Metros 6.000,00 5.582,00  

Desempenho do Processo de Tratamento de Esgoto Percentual 90% 100%  
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Secretaria Municipal de 

SAÚDE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

40%

Meta parcialmente atingida

60%

Concluído

18%

Não Concluído

81%

Cancelado

1%

Meta atingida

62%

Meta não atingida

38%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano Ação Rua - SMS 

Oferecer ações de ampliação de acesso aos direitos de saúde, de forma Inter setorial, com as políticas de 
assistência social, de moradia, de trabalho, de qualificação profissional e de cultura, possibilitando a oferta e a 
articulação de maneira mais oportuna do cuidado integral, na perspectiva da redução de danos, da promoção da 
autonomia e do protagonismo dessa população. 



Justificativa Público-alvo 

De acordo com o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua, trata-se de grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Essa população se caracteriza, ainda, pela utilização 
de logradouros públicos (praças, jardins, canteiros, marquises, viadutos) e áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, 

carcaças de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como unidades de 
serviços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória. 

Pessoas em situação de 
rua e em vulnerabilidade 
social, com preferência 
para o atendimento de 
mulheres gestantes. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantação da Equipe de Consultório na Rua para a Restinga/Extremo-Sul. Aditivo VI com Vila Nova assinado. 100% 

Retomar a Oficina Geração Rua – Centro. Oficina Geração Rua - Centro retomada. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista 
Implantar o Centro de Referência em Transtorno do 
Espectro Autista. 

Justificativa Público-alvo 

O projeto consiste na implantação de um centro de referência especializado em saúde da pessoa autista. O centro irá organizar e 
disponibilizar os recursos e serviços para atendimento às necessidades de saúde específicas dos usuários. Poderá, além da oferta de 
atendimento em saúde especializado, proporcionar formação continuada de professores que atuam na rede municipal de ensino para 

fortalecer as redes de apoio à formação docente, com serviços e recursos que fortaleçam a inclusão profissional dos educandos. 

Portadores de 
Espectro Autista 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Elaborar Projeto (escopo, etapas e prazos) Projeto elaborado. 100% 

Definir e formalizar local para implantação do Centro. Local definido e cedência formalizada. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação da Infraestrutura dos Serviços de Saúde Executar 18 obras de construção e reforma. Elaborar 15 projetos. 

Justificativa Público-alvo 

Melhoria das estruturas físicas utilizadas para atendimento em saúde do Munícipio. 
Usuários e trabalhadores dos sistemas 
de saúde - SUS. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Obra de Reforma do Centro de Saúde Navegantes - Pavimento Térreo 
concluída. 

Obra de reforma concluída. 100% 
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Obra de reforma do Centro de Saúde Santa Marta - Fachada e telhado 
concluídos. 

Execução da obra de reforma do Centro de Saúde Santa Marta - 
Fachada e telhado concluído. 

100% 

Conclusão do Projeto de Reforma da Unidade de Saúde São Carlos. 
Projeto concluído, 100%. Execução da reforma encontra-se em 

80%. 
100% 

Obra de Reforma da Unidade de Saúde Vila Cruzeiro concluída 
Reforma parcialmente finalizada. Ainda está pendente de 
instalação parcial das redes elétricas e hidrossanítária, acabamento 
de pinturas, assentamento de revestimentos. 

80% 

Obra de Reforma para Reabertura da Unidade de Saúde Elizabeth 
concluída. 

Reforma concluída e Unidade de Saúde reaberta no início de 2021. 100% 

Obra de Reforma e Reabertura da Unidade de Saúde Jenor Jarros 
concluída. 

Reforma concluída. 100% 

Obra de reforma para reabertura da Unidade de Saúde Laranjeiras 
concluída. 

Obra de reforma concluída. 100% 

Obra de Reforma para reabertura da Unidade de Saúde Pitinga 
concluída. 

Obra de reforma concluída. 100% 

Projeto da Obra de Reforma do Centro de Saúde Modelo concluído. Projeto complementar em elaboração. 20% 

Projeto de Reforma da Casa Harmonia - CAPS I concluído. Projeto arquitetônico em elaboração. 30% 

Projeto Arquitetônico da obra de Reforma e Ampliação da Unidade de 
Saúde Belém Novo concluído. 

Somente a planta baixa. 25% 

Projetos Complementares para reforma do Consultório na Rua - Centro 
de Saúde Santa Marta concluídos. 

Projeto concluído. 100% 

Projeto Arquitetônico para a construção do Bloco D do Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas - HMIPV concluído. 

Realizado esboço inicial, mas sem significativos avanços. 5% 

Projeto Arquitetônico para construção da Unidade de Saúde Santo 
Alfredo concluído. 

Projeto arquitetônico elaborado. 100% 

Cercamento da Unidade de Saúde Calábria concluído. Cercamento concluído. 100% 

Cercamento da Unidade de Saúde Cidade de Deus concluído. Cercamento concluído. 100% 
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Cercamento da Unidade de Saúde Domênico Feoli concluído. Cercamento concluído. 100% 

Projetos Arquitetônicos e complementares para implantação de 09 

Academias ao Ar Livre concluídos. 
Nenhum projeto elaborado. 0% 

Realizar Tomada de Preço para Licitação de Reforma do 5° andar do 
Centro de Saúde Santa Marta. 

Tomada de Preço para Licitação de Reforma do 5° andar do Centro 
de Saúde Santa Marta realizada. 

100% 

Executar Reforma do 5° andar do Centro de Saúde Santa Marta. 
Dada ordem de início para execução da obra que se encontra em 
execução. 

65% 

Elaborar o projeto para a substituição dos Elevadores do Bloco C do 

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – HMIPV. 
Projeto elaborado. 100% 

Elaborar projeto da Reforma Elétrica do Bloco C do Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas – HMIPV. 

Projeto em elaboração. 80% 

Elaborar Projeto Arquitetônico da obra de Reforma e Ampliação da 

Unidade de Saúde Mohab Caldas. 
Projeto em elaboração. 60% 

Elaborar o Projeto Arquitetônico para a construção da Clínica de Família 
Porto dos Casais. 

Não iniciado. 0% 

Elaborar Projeto Arquitetônico para a Construção da Clínica de Família 
Assis Brasil. 

Não iniciado. 0% 

Elaborar do Projeto Arquitetônico para a Construção da Clínica da 
Família Timbaúva. 

Projeto Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e rede 
lógica concluídos. 

100% 

Elaborar Levantamentos Topográficos. Levantamentos Topográficos concluídos. 100% 

Elaborar Laudos de Cobertura Vegetal. Laudos de Cobertura Vegetal concluídos. 100% 

Cercar Unidade de Saúde Santa Rosa. Unidade de Saúde Santa Rosa cercada. 100% 

Cercar Unidade de Saúde Santa Maria. Unidade de Saúde Santa Maria cercada. 100% 

Cercar Unidade de Saúde Moradas da Hípica. Unidade de Saúde Moradas da Hípica cercada. 100% 

Executar PPCI para prédios com área construídas acima de 700m². 
Protocolados nos bombeiros 5 dos 7 projetos (etapa corresponde a 
25% da execução). 

18% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Utilização do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão 

Aumentar base de cidadãos que fazem uso do PEC; Disponibilizar acesso ao PEC para profissionais de saúde, de 
instituições públicas, contratadas e conveniadas, garantindo sigilo e confidencialidade das informações; Garantir 
agilidade para o acesso aos resultados de exames de imagem e laboratoriais; Acompanhar da validade das 
prescrições e a relação dos medicamentos recebidos pelo SUS; Verificar os boletins de atendimento de consultas 
e internações hospitalares; Agendar  consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde. 



Justificativa Público-alvo 

O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é uma ferramenta digital que permite maior agilidade ao paciente 
para o agendamento de consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde, além 
de permitir a consulta dos resultados de exames de imagem e laboratoriais; acompanhamento das 
prescrições e medicamentos recebidos, bem como verificação dos boletins de atendimento de consultas e 
internações hospitalares. O PEC é ferramenta essencial na transição do cuidado, na medida em que os 

dados clínicos estarão disponíveis para todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência direta do 
paciente, agilizando e qualificando a tomada de decisão, bem como otimizando o uso de recursos pela 
redução da necessidade de repetição de exames e outros procedimentos. 

Cidadãos residentes na cidade de Porto 
Alegre; Profissionais de Saúde do Sistema 
Único de Saúde e da Saúde Suplementar. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Módulo Gerint Faturamento implantado nos hospitais da rede SUS 

de POA. 

Está em produção para faturamento das contas hospitalares do 
Hospital Cristo Redentor, Vila Nova, Restinga e Hospital Banco de 
Olhos. Demais hospitais em fase de treinamento para implantação. 

40% 

Piloto do Módulo Gerint Faturamento Executado. Piloto no Hospital Cristo Redentor realizado. 100% 

Primeira versão do Sistema operacional que disponibiliza os dados 
dos pacientes ao sistema dos hospitais conforme requisitos de 

segurança e proteção dos dados, homologado internamente. 

Não realizado. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Controle e Prestação de Contas das Parcerias da 

Secretaria Municipal de Saúde 

Qualificar o monitoramento, controle, a avaliação e prestação de contas das 

parcerias já firmadas. 

Justificativa Público-alvo 

Considerando o expressivo passivo de prestação de contas financeiras sem análise e sem conhecimento prévio sobre o 
cumprimento ao não das metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho, bem como a necessidade de se tratar o passivo 
de prestações de contas que estão sem análise de acordo com a legislação e apontamentos de auditoria interno e apontamentos 

do Tribunal de Contas. Da mesma forma, a falta de sistematização constatada no âmbito da SMS no que se refere ao 
monitoramento, controle e avaliação das parcerias já firmadas e a necessidade de elaboração de manual de prestação de contas 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a ser aplicados nas parcerias vigentes. E por fim, a necessidade de customização ou 

aquisição de sistema que garanta transparência e controle das parcerias vigentes, nos termos do art. 65 da Lei 13.019/14. 

Secretaria Municipal 
de Saúde e Entidades 

parceiras firmadas via 
13.019 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Constituir a Comissão Especial de Parcerias da Saúde. Comissão constituída. 100% 

Análise e Implantação da Melhor Solução de Sistema. 
Identificada a possibilidade de implantar um módulo voltado à 13.019 no 
Contratos.GOV. 

30% 

Adequação do Manual de Parcerias da SMS. Em elaboração. 80% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ampliação de Farmácias 

Distritais 

Novo Prédio Farmácia Distrital 

Camaquã 

O prédio atual não possui capacidade de ampliação para aumentar o 

estoque, o número de guichês e de atendimento. 

Promoção da Saúde do 

Idoso 

Implantação de Academias ao Ar 

Livre  

Implantar Academias ao Ar Livre nas Unidade de Saúde: Morro dos 
Sargentos; Parque dos Maias; Nova Gleba; Santo Alfredo; Campo da 
Tuca; Mato Sampaio; Praça Ali Pedro e 02 a definir 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Qualificação da Gestão de 
Acesso a Consultas 
Especializadas e Cirurgias 

Qualificação da Gestão de Acesso a 
Cirurgias 

Consiste na ampliação da oferta de cirurgias nos hospitais 
contratualizados pela PMPA de forma a reduzir o tempo de espera 
naqueles procedimentos com maior demanda. 



Qualificação da Gestão de Acesso a 
Consultas Especializadas 

Consiste na ampliação da oferta de consultas especializadas 
contratualizadas pela prefeitura Municipal de Porto Alegre e utilização dos 

recursos de telessaúde e telemedicina para reduzir o tempo de espera 
naquelas especialidades com maior demanda e suporte aos médicos da 
Atenção Primária à Saúde. 



Reabertura de 07 
Unidades de Saúde 

Unidade de Saúde Elizabeth 
Adequação da recepção; revisão de rede elétrica e sanitário. Obra 
realizada pela equipe de manutenção predial própria da secretaria. Obra 
concluída e Unidade de Saúde reaberta em 13/01/2021. 



Unidade de Saúde Jenor Jarros 

Recuperação das alvenarias; revestimento cerâmico; readequação de 
luminárias com instalação de lâmpadas led; pintura interna e externa; 
realinhamento do piso de basalto na entrada da Unidade e a construção 

de um telhado de cobertura de 20 m quadrados na entrada. Obra 
realizada pela equipe própria 



Unidade de Saúde Laranjeiras 

Reabertura da Unidade de Saúde Laranjeiras, após término da obra de 
reforma recuperação de alvenarias e azulejos; forro da recepção; 

readequação de luminárias com instalação de lâmpadas Led; pintura 
interna e externa. Obra realizada pela equipe de manutenção predial 
própria prazo: 30/04/2021. 



Unidade de Saúde Pitinga 

Recuperação de alvenarias e azulejos; forro da recepção; readequação 

de luminárias com instalação de lâmpadas Led; pintura interna e externa. 
Obra realizada pela equipe de manutenção predial própria da secretaria. 



Unidade de Saúde Ilha do Pavão 
Locar o espaço na Rua A, n° 45, e realizar readequação do espaço para 
funcionamento do equipamento. 

Unidade de Saúde Mato Grosso Realizar readequação do espaço para funcionamento do equipamento. 

Unidade de Saúde Tronco Realizar readequação do espaço para funcionamento do equipamento. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMS - 2021 

44/2021 - Repasse p/ o HMIPV (triagem 
neonatal expandida e teste do pezinho) - R$ 
30000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para o HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE 
VARGAS - HMIPV, para a realização de triagem neonatal 
expandida por MS/MS, qualificando e ampliando a realização de 
exames do Teste do Pezinho pelo HMIPV. 



058/2021 - Repasse p/ UBS Jenor Jarros - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS JENOR JARROS. 

137/2021 - Reformas e reparos em Unidades 

de Saúde de Porto Alegre - R$ 350.000 - Ver. 
Mauro Pinheiro /PL  

Para reformas e reparos na Unidades de Saúde da cidade de 

Porto Alegre. 

193/2021 - Ar condicionado, colchões, camas, 
sonar e berços p/ atendimento a gestantes e 
recém-nascidos - R$ 270.000 - Ver. Roberto 

Robaina/PSOL  

Aquisição de aparelhos de ar condicionado, colchões 
hospitalares, camas hospitalares automáticas, sonar e berços 
aquecidos para qualificar o atendimento às gestantes e recém-

nascidos. 



214/2021 - Computadores (21) para a US 
Sarandi (Sarandi) - R$ 54.000 - Ver. Hamilton 
Sossmeier/PTB  

A Unidade de Saúde Sarandi, localizada na rua Francisco Pinto 
da Fontoura, 341, bairro Sarandi, necessita de recursos para 
aquisição de 21 (vinte e um) computadores, tendo em vista que 
os existentes, pelo tempo de uso, não comportam o atual 

sistema. 



253/2021 - Equipamentos, mobiliário e 
manutenção do espaço na US Paulo Viaro 
(Lami) - R$ 35.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT  

Aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade de saúde 
Paulo Viaro - Av. do Lami, 4288, bem como manutenção e 
adequação do espaço. 



265/2021 - Repasse p/ a US Jardim Itu - R$ 
50.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Jardim Itu, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

272/2021 - Alocação de recursos na atividade 
4031 - R$ 60.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Alocação de recursos na atividade 4031. 
386/2021 - Cestas básicas para 8 
comunidades quilombolas de POA - R$ 

93.688,20 - Ver. Karen Santos/PT  

Emenda nº 386/21 - PL 14839/21 - R$ 93.688,20  

389/2021 - Recursos para a área técnica de 
saúde dos povos indígenas - R$ 20.500 - Ver. 
Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para a área técnica de saúde dos povos 
indígenas. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

469/2021 - Repasse ao Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas (equipamentos 
médicos) (Mendes Ribeiro) - R$ 330.000,00 - 
Ver. Mendes Ribeiro/DEM  

Emenda nº 469/21 - PL 10993/21 - R$ 330.000,00 

499/2021 - Alocação de recursos na atividade 
4045 - R$ 65.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Alocação de recursos na atividade 4045. 
502/2021 - Realização de triagem neonatal 

expandida por MS/MS na realização de exames 
do Teste do Pezinho pelo HMIPV. - R$ 7.833 - 
Ver. Alvoni Medina/REP  

Realização de triagem neonatal expandida por MS/MS, 

qualificando e ampliando a realização de exames do Teste do 
Pezinho pelo HMIPV. 



505/2021 - Manutenção, reforma e ampliação 
de serviços da US Santa Maria - R$ 161.048 - 
Ver. Ramiro Rosário/PSDB  

Manutenção, reforma e ampliação de serviços relacionados à 
Unidade de Saúde Santa Maria, localizada à Rua Geraldina 
Batista, nº 111, Bairro: Rubem Berta – Porto Alegre/RS, CEP: 
91150-095. 



509/2021 - Manutenção, reforma e ampliação 
de serviços da US Santa Fé (Rubem Berta) - 

R$ 161.048 - Ver. Ramiro Rosário/PSDB  

Manutenção, reforma e ampliação de serviços relacionados à 
Unidade de Saúde Santa Fé, localizada à Rua Professor Álvaro 
Barcelos, nº 520, Bairro: Rubem Berta – Porto Alegre/RS, CEP: 
91180-760. 



513/2021 - Elaboração de projeto básico p/ 
construção de US p/ a comunidade do Jardim 

das Figueiras (Juca Batista) - R$ 116.000 - 
Ver. Eng. Comassetto/PT  

Destina-se a elaboração de projeto técnico/ básico para a 
construção do posto de saúde para atendimento da comunidade 

do Jardim das Figueiras e entorno - localizado na Av. Juca 
Batista, 6500 - área já destinada no gravame. 



514/2021 - Material permanente para diversas 
US da SMS - R$ 28.070 - Ver. Cássio Trogildo 
- PTB  

Emenda nº 514/21 - PL 14838/21 - R$ 28.070  

522/2021 - Repasse ao Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) para insumos - R$ 150.000 - 

Ver. Cassiá Carpes/PP  

Repasse de recursos para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) 

para aquisição de insumos. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

541/2021 - Recursos para o Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas para equipamentos 
da UTI Neonatal - R$ 244.194 - Ver. João 
Bosco Vaz/PDT  

Recursos para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 
visando a aquisição de equipamentos para a UTI Neonatal, tais 

como: ressuscitador infantil BabyPuff, ventilador pulmonar, 
aparelho de micro coleta, monitores de frequência respiratória 
e cardíaca, oxímetro de pulso, incubadoras... 



562/2021 - Repasse à AMURTEL para 

atividades saúde - arte-terapia, práticas 
integrativas e serviços de bem-estar - R$ 

100000 - Ver. Eng. Comassetto/PT  

Repasse para a AMURTEL para a realização de atividades de 
promoção de saúde oficinas de arte-terapia, práticas 

integrativas, além de serviços que promovam bem-estar. 


565/2021 - Aporte à Cruz Vermelha para 
compra de leito terapêutico ao enfrentamento 
a saúde mental - R$ 544.000 - Ver. Luciano 
Marcantônio/PTB  

Aporte à Cruz Vermelha para compra de leito terapêutico ao 
enfrentamento a saúde mental no montante de 50% deste 
valor, bem como, 50% para atendimento médico em parceria 
com a Cruz Vermelha. 

 
568/2021 - Repasse para custeio da operação 
de atendimento primário realizado pelas 
unidades básicas de saúde (UBS) - R$ 500.000 
- Ver. Felipe Camozzato/NOVO  

Repasse para custeio da operação de atendimento primário 
realizado pelas unidades básicas de saúde do Município, mais 
especificamente quanto aos insumos necessários para o 
atendimento adequado da atividade fim prestada. 



590/2021 - Repasse à US Barão de Bagé (Vila 

Jardim) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Barão de Bagé, situada no seguinte 
endereço: Rua Araruama, 487 - Bairro Vila Jardim. 



604/2021 - Repasse à US Ilha da Pintada 
(Arquipélago) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Ilha da Pintada, situada no seguinte 
endereço: Av. Presidente Vargas, 394 - Bairro Arquipélago Ilha 
da Pintada. 



613/2021 - Repasse à US Mário Quintana 

(Farrapos) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Mário Quintana, situada no seguinte 

endereço: Rua 698, número 106 - Bairro Farrapos. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

614/2021 - Repasse à US Mato Sampaio (Bom 
Jesus) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Mato Sampaio, situada no seguinte endereço: 
Rua 27, número 685 - Bairro Bom Jesus. 



620/2021 - Repasse à US Nova Brasília 

(Sarandi) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Nova Brasília, situada no seguinte endereço: 
Rua Vieira da Silva, 1016 - Bairro Sarandi. 



624/2021 - Repasse à US Passo das Pedras I 
(Passo das Pedras) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Passo das Pedras I, situada no seguinte 
endereço: Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das 
Pedras. 



642/2021 - Repasse ao HPS para materiais, 
insumos, equipamentos e mobiliário e obras de 
manutenção - R$ 11.888 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção no 

Hospital Pronto Socorro. 


1020/2021 - Repasse ao Hospital Presidente 

Vargas - HMIPV p/ triagem neonatal expandida 
e Teste do Pezinho - R$ 53.913 - Ver. Alvoni 
Medina/REP  

Repasse para o HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE 

VARGAS - HMIPV, para a realização de triagem neonatal 
expandida por MS/MS, qualificando e ampliando a realização de 
exames do Teste do Pezinho pelo HMIPV. 



1021/2021 - Repasse ao IB-SAÚDE - CAPS AD 
III 24h Restinga/Extremo Sul p/ manutenção 

e qualificação de serviços - R$ 25.000 - Ver. 
Hamilton Sossmeier/PTB  

Repasse de recursos ao IB-SAÚDE: CAPS AD III - 24 H - 
RESTINGA/EXTREMO SUL - CNPJ sob nº 07.836.454.0008-12, 
localizada na Rua João Antônio da Silveira, 440 - Restinga, que 
necessita de recursos para a manutenção e/ou qualificação de 
seus serviços. 



1023/2021 - Equipamentos e/ou imobiliários 
para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul - 

R$ 26956 - Ver. José Freitas/REP  

Aquisição de equipamentos e/ou imobiliários para a Unidade de 
Saúde Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.  

1029/2021 - Repasse à US Saúde Nova Brasília 
p/ aquisição de equipamento e melhorias na 
infraestrutura - R$ 26.957 - Ver. João Bosco 
Vaz/PDT  

Unidade de Saúde Vila Brasília - Aquisição de equipamento e 
melhorias na infraestrutura. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1030/2021 - Repasse ao Hospital Pronto 
Socorro (HPS) p/ materiais, insumos, 

equipamentos, mobiliário e obras de 
manutenção - R$ 27.013 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção no 
Hospital Pronto Socorro. 



016/2021 - Recursos para US Coinma no bairro 

Itú Sabará para a ampliação de atendimento - 
R$ 640.277 - Ver. Adeli Sell/PT 

A Unidade de Saúde Coinma, localizada no Bairro Itú Sabará 
necessita de recursos para a ampliação de atendimento, 
repassando investimentos em reforma e equipamentos, uma 

vez que o local atende quatro comunidades que fazem parte da 
área da unidade, cada uma com suas características e 

demandas. 



45/2021 - Repasse para Centro de Reabilitação 
de Porto Alegre - CEREPAL (manutenção e 
aparelhamento) - R$ 30000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP.  

Repasse para Centro de Reabilitação de Porto Alegre - CEREPAL 
- CNPJ 92.902.303/0001-18, para a manutenção e 

aparelhamento do centro. 


46/2021 - Repasse para a ASSOCIAÇÃO 

HOSPITALAR VILA NOVA (materiais) - R$ 
70278 - Ver. Alvoni Medina/REP.  

Repasse para a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, CNPJ 
04.994.418/0001-12, para aquisição de materiais. 

047/2021 - Repasse p/ UBS Asa Branca - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS ASA BRANCA. 

048/2021 - Repasse p/ UBS Assis Brasil - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS ASSIS BRASIL. 

049/2021 - Repasse p/ UBS Beco dos 
Coqueiros - R$ 15.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS BECO DOS COQUEIROS. 

050/2021 - Repasse p/ UBS Diretor Pestana - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS DIRETOR PESTANA. 

052/2021 - Repasse p/ UBS Farrapos - R$ 

15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS FARRAPOS. 
053/2021 - Repasse p/ UBS Ilha da Pintada - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS ILHA DA PINTADA. 



 

81 

 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

054/2021 - Repasse p/ UBS Ilha dos 
Marinheiros - R$ 15.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS ILHA DOS MARINHEIROS. 

055/2021 - Repasse p/ UBS Jardim Carvalho - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS JARDIM CARVALHO. 

056/2021 - Repasse p/ UBS Jardim Leopoldina 

- R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS JARDIM LEOPOLDINA. 

057/2021 - Repasse p/ UBS Jardim Protásio 
Alves - R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS JARDIM PROTÁSIO ALVES 

059/2021 - Repasse p/ UBS Mário Quintana - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS MARIO QUINTANA. 

060/2021 - Repasse p/ UBS Morro Santana - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS MORRO SANTANA. 

061/2021 - Repasse p/ UBS Navegantes - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS NAVEGANTES. 

062/2021 - Repasse p/ UBS Nova Brasília - R$ 

15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS NOVA BRASÍLIA. 
063/2021 - Repasse p/ UBS Nova Gleba - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS NOVA GLEBA. 

064/2021 - Repasse p/ UBS Parque dos Maias 
- R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS PARQUE DOS MAIAS. 

065/2021 - Repasse p/ UBS Passo das Pedras 
- R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS PASSO DAS PEDRAS. 

066/2021 - Repasse p/ UBS Planalto - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

066/2021 - Repasse p/ UBS Planalto - R$ 15.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP  

067/2021 - Repasse p/ UBS Ramos - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS RAMOS. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

068/2021 - Repasse p/ UBS Rubem Berta - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS RUBEM BERTA. 

069/2021 - Repasse p/ UBS Santa Fé - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SANTA FÉ. 

070/2021 - Repasse p/ UBS Santa Maria - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SANTA MARIA. 

071/2021 - Repasse p/ UBS Santa Rosa - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SANTA ROSA. 

072/2021 - Repasse p/ UBS Santo Agostinho - 
R$ 15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SANTO AGOSTINHO. 

073/2021 - Repasse p/ UBS São Borja - R$ 

15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS SÃO BORJA. 
074/2021 - Repasse p/ UBS São Cristóvão - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SÃO CRISTÓVÃO. 

075/2021 - Repasse p/ UBS Sarandi - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS SARANDI. 

076/2021 - Repasse p/ UBS Timbaúva - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS TIMBAÚVA. 

077/2021 - Repasse p/ UBS Vila Elizabeth - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS VILA ELIZABETH. 

078/2021 - Repasse p/ UBS Vila Ipiranga - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS VILA IPIRANGA. 

079/2021 - Repasse p/ UBS Vila Jardim - R$ 

15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS VILA JARDIM. 
080/2021 - Repasse p/ UBS Vila Pinto - R$ 

15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 

mobiliários para a UBS VILA PINTO. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

081/2021 - Repasse p/ UBS Vila Safira - R$ 
15.000 - Ver. Alvoni Medina/REP  

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais e 
mobiliários para a UBS VILA SAFIRA. 

100/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova (Lei Municipal nº 9.253) - R$ 

648.111 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 
04.994.418/0001-12, Lei Municipal nº 9.253, para a aquisição 

de equipamentos e insumos. 


104/2021 - Repasse ao Hospital Banco de 
Olhos (R$ 210.000) - Ver. Cláudia Araújo. 

Nº 104/2021 - Cláudia Araújo - Repasse ao Hospital Banco de 
Olhos (R$ 210.000).  

105/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 

Vila Nova - HRES 04.994.418/0003-84 - R$ 
330.000 - Ver. Cláudia Araújo/PSD.  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova – HRES 
04.994.418/0003-84. 

106/2021 - Repasse à Sociedade Sulina Divina 

Providência (Hospital Independência) - R$ 
100000 - Ver. Cláudia Araújo/PSD  

Repasse à Sociedade Sulina Divina Providência – para repasse 
ao Hospital Independência, CNPJ: 87.317.764/0001-93. 

112/2021 - Aquisição de material permanente 

para atender as necessidades do HPS (R$ 
212.056,48) - Ver. Mônica Leal  

Nº 112/2021 - Mônica Leal - Aquisição de material permanente 
para atender as necessidades do HPS (R$ 212.056,48). 

114/2021 - Aquisição de EPIs e equipamentos 
p/ assistência e tratamento de COVID-19 p/ 
Santa Casa - R$ 320.139 - Ver. Mônica 

Leal/PP.  

Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para 
os profissionais da saúde e demais equipamentos para 
assistência e tratamento de COVID-19 até o limite da presente 
emenda pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre. 



124/2021 - Reforma na ESF Tijuca, Protásio 
Alves, Porto Alegre - RS - R$ 60.000 - Ver. 
Airto Ferronato/PSB  

Reforma na ESF Tijuca, rua Reverendo Daniel Betts, 321, 
Protásio Alves, Porto Alegre - RS, 91450-400. 

126/2021 - Reforma do telhado na US Vila 
Vargas, Aparício Borges, Porto Alegre - R$ 
100.000 - Ver. Airto Ferronato/PSB  

Reforma do telhado na US Vila Vargas, Travessa A, sem número, 
Cel. Aparício Borges, Porto Alegre. 

127/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Jardim Leopoldina - R$ 20.000 - Ver. Mauro 
Pinheiro /PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Jardim Leopoldina. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

128/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Rubem Berta - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Rubem Berta. 

129/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Beco dos Coqueiros - R$ 20.000 - Ver. Mauro 
Pinheiro /PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Beco dos Coqueiros. 

130/2021 - Equipamentos e material p/ US 

Passo das Pedras I - R$ 20.000 - Ver. Mauro 
Pinheiro /PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 

Saúde Passo das Pedras I. 

131/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Bom Jesus - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Bom Jesus. 

132/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Safira Nova - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL 

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Safira Nova. 

133/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Nova Gleba - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro 

/PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Nova Gleba. 

134/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Morro da Cruz - R$ 20.000 - Ver. Mauro 
Pinheiro /PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Morro da Cruz. 

135/2021 - Equipamentos e material p/ US 
São José - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro /PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde São José. 

136/2021 - Equipamentos e material p/ US 
Safira Velha - R$ 20.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL  

Para compras de equipamentos e material para a Unidade de 
Saúde Safira Velha. 

138/2021 - Melhorias na Atenção 
Especializada à Saúde (FMS) p/ o Hospital Vila 
Nova - R$ 100.000 - Ver. Mauro Pinheiro /PL. 

Ampliação e melhorias na atenção especializada à saúde - FMS 
para o Hospital Vila Nova - CNPJ 04.994.418/0003-84. 



 

85 

 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

153/2021 - Repasse p/ Hospital da Restinga 
(Associação Hospitalar Vila Nova) - R$ 80.000 
- Ver. Paulinho Motorista/PSB.  

Repasse para o Hospital da Restinga - Mantenedora: Associação 
Hospitalar Vila Nova - CNPJ 04.994.41/0003-84. 

154/2021 - Repasse p/ Associação Hospitalar 
Vila Nova - R$ 80.000 - Ver. Paulinho 
Motorista/PSB.  

Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ 
04.994.418/0001-12. 

156/2021 - Repasse p/ US(s) Moradas da 

Hípica, Chapéu do Sol, Ponta Grossa, Belém 
Novo, Paulo Viaro, Lami e Monte Cristo - R$ 
480.278 - Ver. Paulinho Motorista/PSB 

Repasse às US(s) p/ equipamentos, mobiliário e material 

permanentes: Morada da Hípica - R$ 76.713 / Chapéu do Sol - 

R$ 76.713 / Ponta Grosa - R$ 76.713 / Belém Novo R$ - 76.713 
/ Paulo Viaro - R$ 76.713 / Lami - R$ 76.713 / Monte Cristo - 
R$ 20.000.  



158/2021 - Programa de capacitação dos 

profissionais de saúde para o atendimento de 
pessoas com transtorno autista - R$ 640.277 - 
Ver. Cláudio Janta/SD  

Investimento visa a criação de programa de capacitação dos 
profissionais de saúde para o atendimento de pessoas com o 
transtorno do espectro autista. 



160/2021 - Aquisição Equip./Mob./Mat. p/ 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre - R$ 300.000 - Ver. Lourdes 

Sprenger/MDB.  

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material permanente 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 

CNPJ: 92.815.000/0001-68. 


162/2021 - Aquisição de microchips p/ 
identificação de animais domésticos em áreas 
de risco - R$ 13500 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB  

Aquisição de 190 microchips (completos), ou até onde couber o 
recurso, para identificação de animais domésticos em áreas de 

risco para leishmaniose. 


164/2021 - Aquisição de 04 leitoras de 

microchip. - R$ 2000 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB  

Aquisição de 04 leitoras, ou até onde couber o recurso, de 
microchip. 

165/2021 - Aquisição de Drone - R$ 10.000 - 
Ver. Lourdes Sprenger/MDB  

Aquisição de drone. 
166/2021 - Revitalização da área de lazer da 

Unidade Casa Viva Maria - R$ 50000 - Ver. 
Lourdes Sprenger/MDB  

Revitalização da área de lazer da Unidade Casa Viva Maria 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

195/2021 - Cadeiras, macas, ar condicionado, 
computador e outros equipamentos à US Ilha 
da Pintada - R$ 40.000 - Ver. Roberto 
Robaina/PSOL  

Compra de cadeiras longarinas, macas com balcão, aparelhos 
de ar condicionado, um computador e outros equipamentos 
destinados ao Posto de Saúde US Ilha da Pintada. 



196/2021 - Aquisição de equipamentos 
diversos à US N. Sra. Aparecida - R$ 40.000 - 
Ver. Roberto Robaina/PSOL  

Aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos 
para informática, equipamentos para programa de atividade 
física e psicossociais, bancos e poltronas para pacientes em 
espera e outros equipamentos para qualificar o atendimento da 

unidade de saúde Nossa Sra. Aparecida. 



197/2021 - Computadores e equipamentos 
médicos p/ a US Núcleo Esperança (Restinga) 
- R$ 26.000 - Ver. Roberto Robaina/PSOL  

Compra de 2 computadores e outros equipamentos destinados 
à área de ginecologia e obstetrícia do Posto de Saúde US Núcleo 
Esperança-Restinga. 



198/2021 - Ar condicionados, 
eletroestimulador p/ acupuntura e 
equipamentos p/ a US Restinga (Restinga) - R$ 
50.000 - Ver. Roberto Robaina/PSOL  

Compra de 2 ar condicionados e um eletroestimulador para 
acupuntura e outros equipamentos destinados ao Posto de 
Saúde US Restinga-Restinga.  



199/2021 - Móveis e equipamentos/TI p/ a US 
Santa Rosa - R$ 26.000 - Ver. Roberto 

Robaina/PSOL  

Compra de cadeiras, mesas, impressora e outros equipamentos 

destinados ao Posto de Saúde US Santa Rosa. 

201/2021 - Medicação (hormônios) e 
melhorias para o Ambulatório Trans de Porto 
Alegre - R$ 50.000 - Ver. Roberto 
Robaina/PSOL  

Compra de medicação (hormônios) e ampliação/'melhorias para 
o Ambulatório Trans de Porto Alegre. 

202/2021 - Recurso para equipamentos 
diversos para o HPS - R$ 200000 - Ver. 
Roberto Robaina/PSOL  

Realocação de recursos para outros equipamentos conforme 
indicativo do grupo diretivo do Hospital de Pronto Socorro – 
HPS. a saber, cadeiras de rodas, descongelador de plasma, 
citoscópio, lâmpadas de fenda e secadora de ar comprimido 
entre outros equipamentos 



205/2021 - Móveis e equipamentos p/ a US 
Nossa Sra. de Belém - R$ 50.000 - Ver. 
Roberto Robaina/PSOL  

Compra de cadeiras. Impressora: Maca ginecológica. Cadeira 
odontológica e equipamentos destinados ao Posto de Saúde US 
Nossa Sra. de Belém. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

206/2021 - Equipamentos diversos p/ a US 
Quinta Unidade (Restinga) - R$ 60.000 - Ver. 
Roberto Robaina/PSOL  

Compra de uma cadeira odontológica completa, um 
computador, uma impressora, um ar condicionado e outros 
equipamentos destinados ao Posto de Saúde US Quinta 
Unidade-Restinga. 



207/2021 - Equipamentos diversos p/ a US 

Rincão - R$ 90.000 - Ver. Roberto 
Robaina/PSOL  

Aquisição de 5 aparelhos de ar condicionado, 5 computadores, 
5 impressoras,2 mesas computador, 1 balcão, 4 1ongarinas, l 
geladeira, 2 macas ginecológicas e outros equipamentos e 
materiais para o Posto de Saúde US Rincão. 



208/2021 - Hospital Vila Nova - medicamentos 
e materiais méd./hosp. - R$ 98555 - Ver. 
Roberto Robaina/PSOL.  

Hospital Vila Nova - a aquisição de medicamentos e materiais 
médico-hospitalares para o custeio e manutenção do 
funcionamento, complementando o orçamento e viabilizando a 
continuidade no atendimento à população. 



210/2021 - Equipamentos diversos e reforma 
no piso da US Assis Brasil (Sarandi) - R$ 
60.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB  

A Unidade de Saúde Assis Brasil, localizada na Av. Assis Brasil, 
6615, bairro Sarandi, necessita de recursos para aquisição de 4 
(quatro) aparelhos de ar condicionado, 1 (uma) cadeira 
odontológica e a reforma do piso de um dos consultórios 
odontológicos. 



211/2021 - Medicamentos, enxoval e materiais 

p/ a Associação Hospitalar Vila Nova - R$ 
220.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB.  

Compra de medicamentos, enxoval para os quartos e demais 

materiais que atendam às necessidades diárias de custeio da 
Associação Hospitalar Vila Nova. 



212/2021 - Reforma de piso da US IAPI (Passo 
da Areia) p/ melhorar o atendimento - R$ 
102.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB  

A Unidade de Saúde IAPI, localizada na Rua Três de Abril, 90, 
no Bairro Passo d’Areia, necessita de recursos para melhora em 
seus atendimentos, o que compreende a troca do piso da 
unidade, tendo em vista atender a quatro comunidades 
próximas, com grande fluxo de pessoas em sua área interna. 



213/2021 - Equipamentos para US Ceres 
(Partenon): ar condicionados, bebedouros de 
água e computadores - R$ 23.000 - Ver. 

Hamilton Sossmeier/PTB  

A Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro 
Partenon, necessita de recursos para aquisição de 3 (três) 

aparelhos de ar condicionado, para as duas salas de espera 
constantes na unidade de saúde, tendo em vista o forte calor 

nesse período do ano em Porto Alegre. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

215/2021 - Equipamentos de TI e construção 
de toldo nas entradas da US Tristeza (Tristeza) 
- R$ 18.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB  

A Unidade de Saúde Tristeza, localizada na Av. Wenceslau 
Escobar, 2442, bairro Tristeza, necessita de recursos para 
aquisição de 1 (uma) impressora, bem como a construção de 
um toldo na entrada da unidade. 



231/2021 - Equipamentos e\ou imobiliários p/ 
PA Cruzeiro do Sul (Santa Teresa) - R$ 300000 

- Ver. José Freitas/REP  

Aquisição de equipamentos e\ou imobiliários para o Pronto 
Atendimento Cruzeiro do Sul, Rua Professor Manoel Lobato 151, 

Bairro Santa Teresa. 


232/2021 - Repasse à Associação Hospital Vila 
Nova p/ aquisição de 03 mesas cirúrgicas p/ 
Hospital Vila Nova - R$ 164.000 - Ver. José 
Freitas/REP.  

Repasse à Associação Hospital Vila Nova, CNPJ 

04.994.418.0001/12, para a aquisição de três unidades de 
mesas cirúrgicas para o hospital Vila Nova. 



233/2021 - Aquisição de Carro de Emergência 

p/ Hospital Vila Nova - R$ 3.500 - Ver. José 
Freitas/REP  

Hospital Vila Nova - aquisição de equipamentos - carro de 
emergência, conforme descrito pela instituição. 

234/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 

Vila Nova p/ aquisição de equipamento médico 
- R$ 25.000 - Ver. José Freitas/REP.  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 

04.994.418.0001/12, para aquisição de equipamentos 
cardioversor / desfibrilador, conforme descrito pela instituição. 



235/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 

Vila Nova para ampliação de salas cirúrgicas - 
R$ 48.500 - Ver. José Freitas/REP  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001/12, para ampliação de salas cirúrgicas. 

236/2021 - Repasse p/ o Hospital da Restinga 
- Associação Hospitalar Vila Nova, p/ 
equipamentos médico-hospitalares - R$ 
100.000 - Ver. José Freitas/REP  

Repasse para o Hospital da Restinga - Mantenedora: Associação 
Hospitalar Vila Nova CNPJ 04.994.418/0003-84 - aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares. 



239/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova (insumos) - R$ 100000 - Ver. 
Comandante Nádia/DEM  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 
04.994.418/0001-12, Lei Municipal nº 9.253, para a aquisição 
de insumos. 



240/2021 - Repasse à Associação de Literatura 
e Beneficência - Hospital Banco de Olhos de 
Porto Alegre - R$ 619060 - Ver. Comandante 

Nádia/DEM  

Repasse à Associação de Literatura e Beneficência - Hospital 
Banco de Olhos de Porto Alegre - CNPJ 92.962.869/0001-35. 



 

89 

 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

240/2021 - Repasse aos Prestadores de 
serviços do SUS: HOSPITAL BANCO DE OLHOS 
(R$ 619.060) - Ver. Comandante Nádia  

Nº 240/2021 - Comandante Nádia - Repasse aos Prestadores de 
serviços do SUS: HOSPITAL BANCO DE OLHOS (R$ 619.060)  

241/2021 - Repasse ao Instituto do Câncer 
Infantil - R$ 100000 - Ver. Comandante 
Nádia/DEM  

Repasse ao Instituto do Câncer Infantil - Inscrito no CNPJ sob o 
n.º 94.594.629/0001-50. 

250/2021 - Material permanente e 

condicionadores de ar p/ US Campo Novo - R$ 
6.270 - Ver. Eng. Comassetto/PT  

Emenda nº 250/21 - PL 14817/21 - R$ 6.270  

251/2021 - Equipamentos, mobiliário e 
manutenção do espaço na US Chapéu do Sol - 
R$ 35.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT  

Aquisição de equipamentos e mobiliário, manutenção, 
adaptação, instalação e adequação de uso do espaço na Unidade 
de Saúde Chapéu do Sol, na rua Gomercindo de Oliveira, 
Estrada Chapéu do Sol, 75. 



252/2021 - Equipamentos e mobiliário p/ US 
Jardim Cascata (Cascata) - R$ 30.000 - Ver. 

Eng. Comassetto/PT  

Aquisição de equipamentos e mobiliário para a Unidade de 
Saúde Jardim Cascata, na rua Martins de Carvalho, 109, bairro 

Cascata, bem como manutenção e adequação do espaço. 


254/2021 - Equipamentos, mobiliário e 

manutenção de espaços na US Restinga - R$ 

60.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT  

Aquisição de equipamentos e mobiliário, bem como a 

manutenção, adequação e adaptação do espaço para a unidade 

básica de saúde da Restinga, rua Abolição, 850. 


255/2021 - Equipamentos e mobiliário p/ a US 
da Quinta Unidade da Restinga - Conselho 
Distrital de Saúde - R$ 30.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT  

Aquisição de equipamentos e mobiliário para a Unidade de 

Saúde da V Unidade da Restinga - rua Calábria, 20 - Restinga - 
Conselho Distrital da Saúde. 



259/2021 - Repasse à US Timbaúva p/ 
manutenção e qualificação dos serviços 
prestados - R$ 100.000 - Ver. Idenir 
Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Timbaúva, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

260/2021 - Repasse p/ a US Asa Branca - R$ 
100.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Asa Branca, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

261/2021 - Repasse p/ a US Domênico - R$ 

100.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Domênico, 

visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

262/2021 - Repasse p/ a US Parque dos Maias 
- R$ 100.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Parque dos Maias, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

263/2021 - Repasse P/ a US Rubem Berta - R$ 
100.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Rubem Berta, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

264/2021 - Repasse p/ a US Santa Rosa - R$ 
100.000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a Unidade de Saúde Santa Rosa, 
visando a manutenção e/ou qualificação de seus serviços. 

277/2021 - Repasse ao Hospital São Lucas de 
PUC/RS - equipamentos e material 
permanente - R$ 30000 - Ver. Aldacir 
Oliboni/PT  

Repasse ao Hospital São Lucas de PUC/RS, CNPJ: 

88.630.413/0007-96, para aquisição de equipamentos e 
material permanente. 



281/2021 - Melhoria e equipamentos diversos 
p/ as US da Distrital Partenon/Lomba do 
Pinheiro (PLP) - R$ 480.000 - Ver. Aldacir 

Oliboni/PT  

Melhoria e compra de equipamentos diversos para as Unidades 
de Saúde da Distrital Partenon/Lomba do Pinheiro - PLP - SMS 
- 20 mil reais para cada unidade e para a unidade São Carlos 80 

mil reais. 


292/2021 - Repasse ao Hospital São Lucas da 
PUC RS - equipamento e material permanente 

- R$ 70000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT  

Repasse ao Hospital São Lucas da PUC RS, CNPJ 
88.630.413/0007-96, para aquisição de equipamento e de 

material permanente. 


295/2021 - Repasse ao Hospital Vila Nova - R$ 

7.833 - Ver. Adeli Sell/PT  
Emenda nº 295/21 - PL 8945/21 - R$ 7.833  

297/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - R$ 165.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT  

Repasse de recursos para a Associação Hospitalar Vila Nova 

CNPJ 04.994.418/0001-12, para serviços de manutenção, 
adaptação e qualificação dos espaços, visando um melhor 
atendimento da comunidade. 



301/2021 - Aquisição de Centrais de 
Monitorização p/ UTIs do Hospital São Lucas 
da PUCRS - R$ 640278 - Ver. Professor 

Wambert/PTB  

Aquisição de 3 Central de Monitorização para Unidades de 
Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital São Lucas da PUCRS 

312/2021 - Repasse para o Hospital São Lucas 
- colchões pneumáticos - R$ 7833 - Ver. 
Mônica Leal/PP  

Repasse para o Hospital São Lucas para aquisição de 15 
colchões pneumáticos 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

313/2021 - Repasse p/ Pia União das Irmãs da 
Copiosa Redenção - Comunidade Terapêutica 
Casa Marta e Maria - R$ 60.000 - Ver. João 
Carlos Nedel/PP  

Repasse para a Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção - 
Comunidade Terapêutica Casa Marta e Maria - CNPJ 
05.752.920/0003-41 para manutenção de suas atividades. 



315/2021 - Repasse ao PACTO/POA - 
Programa de Auxílio Comunitário Terapêutico 
de Porto Alegre - manutenção e qualificação - 
R$ 112.075 - Ver. J. C. Nedel/PP  

Repasse para a o PACTO/POA - Programa de Auxílio Comunitário 

Terapêutico de Porto Alegre - CNPJ: 97.134.480/0001-15 para 
manutenção e qualificação de seu atendimento. 



316/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 

Vila Nova (HRES) - R$ 150.000 - Ver. João 
Carlos Nedel/PP  

Repasse para a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - HRES 

- CNPJ 04.994.418/0003-84 para manutenção e qualificação do 
atendimento à população de Porto Alegre. 



317/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
manutenção e qualificação do atendimento - 
R$ 150.000 - Ver. João Carlos Nedel/PP  

Repasse para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre - CNPJ 92.815.000/0001 -68 para manutenção e 
qualificação do atendimento à população de Porto Alegre. 



347/2021 - Equipamentos p/ Unidades de 

Tratamento Intensivo da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre - R$ 150.000 - 
Ver. Márcio Bins Ely/PDT  

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, sistema de 
anestesiologia, para Unidades de Tratamento Intensivo, Blocos 
Cirúrgicos e Serviços de Imagens para a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-
68. 



348/2021 - Aquisição de Bomba Injetora de 
Contraste Tomografia para o Hospital Restinga 
e Extremo Sul - R$ 150000 - Ver. Márcio Bins 
Ely/PDT  

Aquisição de Bomba Injetora de Contraste Tomografia para o 
Hospital Restinga e Extremo Sul, CNPJ 92.685.833/0012-04. 

350/2021 - Repasse para Associação 
Hospitalar Vila Nova (bomba injetora de 
contraste) - R$ 158.000 - Ver. Márcio Bins 
Ely/PDT  

Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001/12, para aquisição de bomba injetora de 
contraste. 



352/2021 - Repasse à Cruz Vermelha 
Brasileira - Filial RS (combate a drogadição) - 
R$ 107.278 - Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Repasse de recursos para Cruz Vermelha Brasileira Filial do 
Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 07.345.851/0001-15, para 

realização de ações voltadas ao acolhimento e tratamento de 
drogados e ao combate a drogadição. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

357/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - equipamentos e móveis - R$ 
444.000 - Ver. Dr. Goulart/PTB  

Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001/12, para aquisição de mamógrafo, camas 
ginecológicas, bem como, equipamentos necessários para 
compor os consultórios. 



382/2021 - Recursos p/ o Pronto Atendimento 
Cruzeiro do Sul - materiais e equipamentos 
(Covid-19) - R$ 310.000 - Ver. Karen 

Santos/PSOL  

Destina recursos para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, 
com o objetivo de compra EPI como máscaras cirúrgicas, 
principalmente N95, protetores faciais, macacões biológicos -, 
equipamentos médicos a serem utilizados no combate à COVID-

19, tais como: oxímetros, esfigmomanômetro e monitores... 



383/2021 - Recursos p/ a US Domênico Feoli - 

materiais e equipamentos (Covid-19) - R$ 
30.000 - Ver. Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para US Domênico Feoli, com o objetivo de 
compra EPIs como máscaras cirúrgicas, principalmente N95, 

protetores faciais, macacões biológicos, equipamentos médicos 
a serem utilizados no combate ao corona vírus/COVID-19, tais 
como: oxímetros, esfigmomanômetro e monitores... 



384/2021 - Recursos p/ a US Panorama - 
materiais e equipamentos (Covid-19) - R$ 
30.000 - Ver. Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para US Panorama, com o objetivo de compra 
EPIs como máscaras cirúrgicas, principalmente N95, protetores 
faciais, macacões biológicos -, equipamentos médicos a serem 
utilizados no combate ao corona vírus/COVID-19, tais como: 

oxímetros, esfigmomanômetro e monitores... 



385/2021 - Recursos p/ a US Rubem Berta - 
materiais e equipamentos (Covid-19) - R$ 
30.000 - Ver. Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para US Rubem Berta, com o objetivo de 
compra EPIs como máscaras cirúrgicas, principalmente N95, 
protetores faciais, macacões biológicos -, equipamentos 
médicos a serem utilizados no combate ao corona vírus/COVID-
19, tais como: oxímetros, esfigmomanômetro e monitores... 



387/2021 - Recursos p/ a US Morro da Cruz - 
materiais e equipamentos (Covid-19) - R$ 
30.000 - Ver. Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para US Morro da Cruz, com o objetivo de 
compra EPIs como máscaras cirúrgicas, principalmente N95, 
protetores faciais, macacões biológicos, equipamentos médicos 
a serem utilizados no combate ao corona vírus/COVID-19, tais 
como: oxímetros, esfigmomanômetro e monitores... 



388/2021 - Recursos p/ a US Rincão - 

materiais e equipamentos (Covid-19) - R$ 
100.000 - Ver. Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para US Rincão, com o objetivo de compra EPIs 
como máscaras cirúrgicas, principalmente N95, protetores 

faciais, macacões biológicos, equipamentos médicos a serem 
utilizados no combate ao corona vírus/COVID-19, tais como: 
oxímetros, esfigmomanômetro e monitores de frequência... 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

464/2021 - Repasse à União Brasileira de 
Educ. Assist. - Instituto de Geriatria e 

Gerontologia PUCRS - equipamentos p/ o 
Hosp. São Lucas - R$ 200.000 - Ver. M. 
Zacher/PDT  

Repasse à União Brasileira de Educação e Assistência - Instituto 
de Geriatria e Gerontologia - PUCRS 88.630.413/0001-09 para 
aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital São 
Lucas da PUCRS, conforme plano de trabalho. 



465/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
Equipamentos - R$ 238.500 - Ver. Mauro 

Zacher/PDT  

Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre 92.815.000/0001-68 - para aquisição de equipamentos 

para o Complexo Hospitalar Santa Casa. 


466/2021 - Repasse à ASSOCIAÇÃO 
HOSPITALAR VILA NOVA - mobiliários, 

equipamento e materiais diversos para o 
Hospital Vila Nova - R$ 200000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT  

Repasse à ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - CNPJ 

04.994.418.0001/12 para aquisição mobiliários, equipamento e 
materiais diversos para o Hospital Vila Nova. 



470/2021 - Equipamentos, mobiliário e 
material p/ Santa Casa de Porto Alegre - R$ 
465.000 - Ver. Mendes Ribeiro/DEM  

Emenda 470/21 - PL 10882/21 - R$ 465.000  

471/2021 - Aquisição de câmaras frias para 

armazenamento de vacinas e medicamentos - 

R$ 80.000 - Ver. Mendes Ribeiro /DEM* (Verª. 
Lourdes Sprenger/MDB)  

Aquisição de câmaras frias para armazenamento de vacinas e 

medicamentos. 

473/2021 - Repasse à União Brasileira de 
Educação e Assistência - Instituto de Geriatria 
e Gerontologia - PUCRS - equipamentos ao 

Hospital São Lucas - R$ 26000 - Ver. Mendes 
Ribeiro 

Repasse de recursos para a União Brasileira de Educação e 
Assistência - Instituto de Geriatria e Gerontologia - PUCRS 
(CNPJ nº 88.630.413/0001-09), para aquisição de um monitor 

PNI e um eletrocardiógrafo destinados ao Hospital São Lucas- 
PUCRS.  



474/2021 - Repasse ao Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) - Equipamentos médicos - R$ 

245.000 - Ver. Mendes Ribeiro/DEM  

Repasse de recursos para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), 
para a aquisição de um equipamento de ecografia portátil ET 

565, bem como para aquisição de um ventilador mecânico não 

invasivo adulto e pediátrico. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

475/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - macas radiotransparentes e 
insumos. - R$ 51.388 - Ver. Mendes Ribeiro 
/DEM  

Repasse de recursos para a Associação Hospitalar Vila Nova 
(CNPJ n° 04.994.418/0001-12) para a aquisição de 2 (duas) 
macas radiotransparentes e insumos. 



491/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
qualificar atendimento - R$ 640277 - Ver. 
Paulo Brum/PTB  

Repasse para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para qualificar 
atendimento para a população de Porto Alegre. 



495/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - HRES - materiais e equipamentos 
ao Hospital da Restinga - R$ 210.000 - Ver. 
Reginaldo Pujol/DEM  

Repasse de recursos para Associação Hospitalar Vila Nova - 
HRES, CNPJ 04.994.418/0003-84, para aquisição de materiais 
e equipamentos para o Hospital da Restinga. 



501/2021 - Repasse à Irmandade de Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
materiais e equipamentos - R$ 100000 - Ver. 

Reginaldo Pujol/DEM  

Repasse de recursos para a Irmandade de Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, 
para aquisição de materiais e equipamentos. 



504/2021 - Manutenção, reforma e ampliação 
de serviços da US IAPI - R$ 161.048 - Ver. 

Ramiro Rosário/PSDB  

Manutenção, reforma e ampliação de serviços relacionados à 
Unidade de Saúde IAPI, localizada à Rua Três de Abril, nº 90, 

Bairro: Passo d’Areia – Porto Alegre/RS, CEP: 90520-200. 


508/2021 - Manutenção, reforma e ampliação 
de serviços de saúde do Hospital São Lucas da 

PUCRS - R$ 161051 - Ver. Ramiro 
Rosário/PSDB  

Manutenção, reforma e ampliação de serviços de saúde 
relacionados ao Hospital São Lucas da PUCRS, localizada à Av. 

Ipiranga, nº 6690 – Jardim Botânico – Porto Alegre/RS – CEP: 
90610-000. 



516/2021 - Construção de sala odontológica e 
equipamentos afins na UBS Jardim Protásio 
Alves - R$ 150.000 - Ver. Cássio Trogildo/PTB  

Construção de sala para atendimento odontológico, bem como, 
compra de equipamentos para fornecer o atendimento 
adequado na UBS Jardim Protásio Alves. 



523/2021 - Repasse ao Hospital Espírita de 
Porto Alegre para materiais e insumos - R$ 

100.000 - Ver. Cassiá Carpes/PP  

Repasse de recursos para o Hospital Espírita de Porto Alegre 
(CNPJ 92.697.291/0001-37), para a aquisição de materiais e 

insumos. 


524/2021 - Repasse ao Hospital 

Independência - Sociedade Sulina Divina 
Providência - materiais, equipamentos e 
insumos - R$ 215000 - Ver. Cassiá Carpes/PP  

Repasse de recursos para o Hospital Independência, 

administrado pela Sociedade Sulina Divina Providência, (CNPJ 
nº 87.317.764/0006-06), para a aquisição de materiais, 
equipamentos e insumos. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

526/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova para materiais e insumos - R$ 
180.000 - Ver. Cassiá Carpes/PP  

Repasse de recursos para a Associação Hospitalar Vila Nova 
(CNPJ n° 04.994.418/0001-12), para aquisição de materiais e 
insumos. 



527/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 

aquisição de 4 equipamentos BIPAP com 
monitor gráfico - R$ 100000 - Ver. Cassiá 
Carpes/PP  

Repasse de recursos para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre (CNPJ n° 92.815.000/0001-68), 
para a aquisição de 4 (quatro) equipamentos BIPAP com 
monitor gráfico.  



543/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre para 
equipamentos m/h - R$ 100.000 - Ver. João 
Bosco Vaz/PDT  

Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares. 



544/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre para a 
Casa de Apoio Madre Ana - R$ 100.000 - Ver. 
João Bosco Vaz/PDT  

Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para a Casa de Apoio Madre 
Ana. 



558/2021 - Conscientização e atendimento de 

pessoas com fibromialgia em Porto Alegre (Lei 
nº 12.711/2020). - R$ 40.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT  

Aplicação dos recursos para ações que visem a conscientização 

da fibromialgia no Município de Porto Alegre, bem como a 

implementação da Lei Nº 12.711, de 7 de julho de 2020 
(Determina a obrigatoriedade de atendimento preferencial a 
pessoas com fibromialgia no Município de Porto Alegre... 



565/2021 - Para o custeio COVID-19 ao 
Hospital Vila Nova - R$ 544000 - Ver. Luciano 
Marcantônio/PTB  

Para o custeio COVID-19 ao Hospital Vila Nova 

567/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - R$ 100.000 - Ver. Luciano 
Marcantônio/PTB  

Repasse a associação hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001-12. 

587/2021 - Repasse à US Asa Branca 
(Sarandi) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Asa Branca, situada no seguinte endereço: 
Rua 25 de Outubro, 318 - Bairro Sarandi. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

588/2021 - Repasse à US Assis Brasil 
(Sarandi) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Assis Brasil, situada no seguinte endereço: 
Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi. 



589/2021 - Repasse à US Bananeiras (Cel. 
Aparício Borges) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Bananeiras, situada no seguinte endereço: 
Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício 

Borges. 



591/2021 - Repasse à US Batista Flores (Mario 

Quintana) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Batista Flores, situada no seguinte endereço: 
Av. Serafim Machado, 215 - Vila Batista Flores, Bairro Mario 
Quintana. 



592/2021 - Repasse à US Bom Jesus (Bom 
Jesus) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Bom Jesus, situada no seguinte endereço: 
Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus. 



593/2021 - Repasse à US Campo da Tuca 
(Aparício Borges) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Campo da Tuca, situada no seguinte 

endereço: Av. Luiz Mosqueti, 570 - Bairro Coronel Aparício 
Borges. 



594/2021 - Repasse à US Chácara da Fumaça 
(Mário Quintana) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Chácara da Fumaça, situada no seguinte 
endereço: Rua Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mário Quintana. 



595/2021 - Repasse à US Chácara do Banco 

(Restinga - Vila Chácara do Banco) - R$ 11.500 

- Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Chácara do Banco, situada no seguinte 

endereço: Travessa F, 20 - Bairro Restinga (Vila Chácara do 
Banco). 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

596/2021 - Repasse à US Cruzeiro do Sul 

(Santa Tereza) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul, situada no seguinte 
endereço: Rua Dona Malvina, Acesso A, 195 - Bairro Santa 
Tereza. 



597/2021 - Repasse a US Diretor Pestana 
(Bairro Farrapos) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Diretor Pestana, situada no seguinte 

endereço: Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro FARRAPOS. 


598/2021 - Repasse à US Esmeralda 
(Agronomia) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT 

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Esmeralda, situada no seguinte endereço: 
Rua Dolores Duran, 1621 - Bairro Agronomia. 



599/2021 - Repasse à US Farrapos (Bairro 
Farrapos) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Farrapos, situada no seguinte endereço: Rua 
Graciano Camozzato, 185 - Bairro Farrapos. 



600/2021 - Repasse à US Floresta (Jardim 

Floresta) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Floresta, situada no seguinte endereço: Rua 
Conselheiro D'Ávila, 111 - Bairro Jardim Floresta. 



601/2021 - Repasse à US Fradique Vizeu 
(Navegantes) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Fradique Vizeu, situada no seguinte 
endereço: Rua Frederico Mentz, 370 - Bairro Navegantes. 



602/2021 - Repasse à US Herdeiros 
(Agronomia) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Herdeiros, situada no seguinte endereço: Rua 
Alfredo Torres de Vasconcelos, 90 - Bairro Agronomia. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

603/2021 - Repasse à US IAPI (Passo da Areia) 
- R$ 11.500 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde IAPI, situada no seguinte endereço: Rua Três 
de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia. 



605/2021 - Repasse à US Ilha do Pavão 
(Arquipélago) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Ilha do Pavão, situada no seguinte endereço: 

Rua A, 45 - Ilha do Pavão, Bairro Arquipélago. 


606/2021 - Repasse à US Ilha dos Marinheiros 
(Ilha dos Marinheiro) - R$ 11.500 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros, situada no seguinte 
endereço: Rua Santa Rita de Cássia, SN - Ilha dos Marinheiro. 



607/2021 - Repasse à US Jardim Carvalho 
(Jardim Carvalho) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Jardim Carvalho, situada no seguinte 
endereço: Rua 2 com Rua 3, número 10 - Cefer 1, Bairro Jardim 
Carvalho. 



608/2021 - Repasse à US Jardim da Fapa 
(Mário Quintana) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Jardim da Fapa, situada no seguinte 
endereço: Rua Cristal da Paz, 146 - Bairro Mário Quintana. 



609/2021 - Repasse à US Jardim Leopoldina 
(Protásio Alves) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Jardim Leopoldina, situada no seguinte 
endereço: Rua Orlando Aita, 130 - Bairro Protásio Alves. 



610/2021 - Repasse à US Lomba do Pinheiro 
(Lomba do Pinheiro) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Lomba do Pinheiro, situada no seguinte 

endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 - 
Bairro Lomba do Pinheiro. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

611/2021 - Repasse à US Macedônia 
(Restinga) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Macedônia, situada no seguinte endereço: 
Av. Macedônia, 750 - Bairro Restinga. 



612/2021 - Repasse à US Mapa (Lomba do 
Pinheiro) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Mapa, situada no seguinte endereço: Rua 
Coronel Jaime Rolemberg de Lima, 92 - Bairro Lomba do 

Pinheiro. 



615/2021 - Repasse à US Milta Rodrigues 

(Jardim Carvalho) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Milta Rodrigues, situada no seguinte 
endereço: Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B - Bairro Jardim 
Carvalho. 



616/2021 - Repasse à US Modelo (Santana) - 

R$ 11.500 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Modelo, situada no seguinte endereço: Av. 
Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana. 



617/2021 - Repasse à US Morro da Cruz 
(Partenon) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Morro da Cruz, situada no seguinte endereço: 
Travessa 25 de Julho, 1526 - Bairro Partenon. 



618/2021 - Repasse à US Morro Santana 

(Protásio Alves) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Morro Santana, situada no seguinte 
endereço: Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro PROTASIO 
ALVES. 



619/2021 - Repasse à US Navegantes (São 

Geraldo) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Navegantes, situada no seguinte endereço: 
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5 - Bairro São Geraldo. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

621/2021 - Repasse à US Núcleo Esperança 
(Restinga) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Núcleo Esperança, situada no seguinte 
endereço: R 7114, 23 - Bairro Restinga. 



622/2021 - Repasse à US Panorama (Lomba 
do Pinheiro) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Panorama, situada no seguinte endereço: 
Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N, parada 16 Lomba do 

Pinheiro. 



623/2021 - Repasse à US Parque dos Maias 
(Rubem Berta) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Parque dos Maias, situada no seguinte 
endereço: Rua Francisco Galecki, 165 - Bairro Rubem Berta. 



625/2021 - Repasse à US Passo das Pedras II 
(Passo das Pedras) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Passo das Pedras II, situada no seguinte 
endereço: Av. 10 de Maio, 255 - Bairro Passo das Pedras. 



626/2021 - Repasse à US Quinta Unidade 

(Restinga) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Quinta Unidade, situada no seguinte 
endereço: Acesso Dois, 20 - Bairro Restinga. 



627/2021 - Repasse à US Restinga (Restinga) 
- R$ 11.500 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Restinga, situada no seguinte endereço: Rua 
Abolição, 850 – Bairro Restinga. 



628/2021 - Repasse à US Rubem Berta 
(Rubem Berta) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Rubem Berta, situada no seguinte endereço: 
Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta. 



629/2021 - Repasse à US Santa Helena 
(Lomba do Pinheiro) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Santa Helena, situada no seguinte endereço: 
Rua Pôr do Sol, 25 - Parada 9 - Bairro Lomba do Pinheiro. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

630/2021 - Repasse à US Santa Marta (Centro 
Histórico) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Santa Marta, situada no seguinte endereço: 
Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico. 



631/2021 - Repasse à US Santa Rosa (Rubem 
Berta) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Santa Rosa, situada no seguinte endereço: 
Rua Donario Braga, SN, esquina Rua Heitor Souto - Bairro 

Rubem Berta. 



632/2021 - Repasse à US São José (São José) 
- R$ 11.500 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde São José, situada no seguinte endereço: Rua 
Santos Ferreira, 60 - Bairro São José. 



633/2021 - Repasse à US São Pedro (Lomba 
do Pinheiro) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde São Pedro, situada no seguinte endereço: 
Rua São Pedro, 526 - Bairro Lomba do Pinheiro. 



634/2021 - Repasse à US São Vicente Mártir 

(Camaquã) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde São Vicente Mártir, situada no seguinte 
endereço: Rua Emília Perroni Fernandes, 110 - Bairro Camaquã. 



635/2021 - Repasse à US Sarandi (Sarandi) - 
R$ 11.500 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Sarandi, situada no seguinte endereço: Av. 
Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi. 



636/2021 - Repasse à US Timbaúva (Mário 
Quintana) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 

Unidade de Saúde Timbaúva, situada no seguinte endereço: Rua 
Sebastião do Nascimento, 1050 - Bairro Mário Quintana. 



637/2021 - Repasse à US Vila Brasília (Jardim 
Carvalho) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Vila Brasília, situada no seguinte endereço: 
Rua Juvenal Cruz, 246 - Vila Brasília, Bairro Jardim Carvalho. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

638/2021 - Repasse à US Vila Cruzeiro (Santa 
Tereza) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Vila Cruzeiro, situada no seguinte endereço: 
Av. Capivari, 2020 - Bairro Santa Tereza. 



639/2021 - Repasse à US Vila Pinto (Bom 

Jesus) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Vila Pinto, situada no seguinte endereço: Rua 
Beco 5, número 560 - Vila Fátima Pinto, Bairro Bom Jesus. 



640/2021 - Repasse à US Wenceslau Fontoura 
(Mário Quintana) - R$ 11.500 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 
mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Wenceslau Fontoura, situada no seguinte 
endereço: Rua José Luís Martins Costa, 200 - Lot. W Fontoura - 
Bairro Mário Quintana. 



641/2021 - Repasse à US Indígena Aldeia 
Kaigang FAG (Lomba do Pinheiro) - R$ 11.500 
- Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Repasse para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e 

mobiliário, bem como a realização de obras de manutenção na 
Unidade de Saúde Indígena Aldeia Kaigang FAG, situada no 
seguinte endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 9105 - 
Bairro Lomba do Pinheiro. 



660/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - R$ 455000 - Ver. Valter 
Nagelstein/PSD  

Repasse de recursos para Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001/12 

661/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova - R$ 460000 - Ver. Valter 
Nagelstein/PSD  

Repasse de recursos para Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 
04.994.418.0001/12 

665/2021 - Equipamento (ventilador 

pulmonar) para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre - R$ 90.000 - Ver. 
Valter Nagelstein/PSD  

Aquisição de equipamento consistente em um ventilador 
pulmonar para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68. 



1001/2021 - Móveis, equipamentos e 
computadores à US Ilha dos Marinheiros - R$ 
53.913 - Ver. Roberto Robaina/PSOL  

Compra de 4 cadeiras longarinas. 3 aparelhos de ar 
condicionado. 2 macas com balcão. Um computador e outros 
equipamentos destinados ao Posto de Saúde US Ilha dos 
Marinheiros. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1002/2021 - Repasse à US Nova Brasília p/ 
manutenção e qualificação de serviços - R$ 
53.913 - Ver. Idenir Cecchim/MDB  

Repasse de recursos para a UNIDADE DE SAÚDE NOVA 
BRASÍLIA, visando a manutenção e/ou qualificação de seus 
serviços. 



1004/2021 - Repasse à US Campo Novo p/ 
aquisição de equipamentos, mobiliário, 
insumos e manutenção do espaço - R$ 53.913 
- Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL  

Repasse à Unidade de Saúde Campo Novo (Rua Colina, 160), 
para a aquisição de equipamentos, mobiliário, insumos e/ou 
para manutenção e adequação do espaço. 



1006/2021 - Esterilização de animais 
domésticos em áreas de risco para 
leishmaniose - R$ 26.957 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB  

Esterilização de animais domésticos em áreas de risco para 
leishmaniose. 

1008/2021 - Repasse ao Hospital São Lucas da 
PUCRS - aquisição de cardioversor e 
eletrocardiógrafo. - R$ 53913 - Ver. Mônica 
Leal/PP  

Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS para aquisição de um 
cardioversor e um eletrocardiógrafo. 

1010/2021 - Repasse ao Instituto do Câncer 
Infantil (R$ 26.957) - Ver. Márcio Bins Ely 
(PDT)  

Nº 101/2021 - Márcio Bins Ely - Repasse ao Instituto do Câncer 
Infantil (R$ 26.957) - 

1014/2021 - Recurso ao Setor Odontologia do 

Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) p/ 
insumos e equipamentos - R$ 26.957 - Ver. 
Karen Santos/PSOL  

Destina recursos para o setor de odontologia do Pronto 
Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra 
EPIs, insumos e equipamentos médico-odontológicos que os 
funcionários da área de odontologia e chefia do PACS apontarem 
como pertinentes para a rotina do setor. 



1017/2021 - Recursos à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
Sistemas da Cadeia do Frio Hospitalar e 
insumos - R$ 53913 - Ver. Mendes Ribeiro 
/DEM  

Repasse de recursos para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre (CNPJ n° 92.815.000/0001-68) 
para a aquisição de 3 Sistemas da Cadeia do Frio Hospitalar e 

insumos. 


1019/2021 - Recursos à US Campo Novo p/ 
equipamentos, mobiliário e material 
permanente - R$ 26.900 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT  

Aquisição de Equipamentos, mobiliário e material permanente 
para a Unidade Básica de Saúde Campo Novo. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1024/2021 - Equipamentos e/ou imobiliários 
para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul - 
R$ 26956 - Ver. José Freitas/REP  

Aquisição de equipamentos e/ou imobiliários para a Pronto 
Atendimento Cruzeiro do Sul. Rua Professor Manoel Lobato 151 
- Bairro Santa Teresa. 



1026/2021 - Compra de equipamentos para 
US Glória - R$ 53.913 - Ver. Cláudia 
Araújo/PSD  

Compra de equipamentos para Unidades de Saúde Glória. 

1027/2021 - Repasse às US(s) da Distrital 

Partenon/Lomba do Pinheiro - PLP - p/ compra 
de equipamentos diversos. - R$ 53.000 - Ver. 
Aldacir Oliboni/PT  

Melhoria e compra de equipamentos diversos para as Unidades 
de Saúde da Distrital Partenon/Lomba do Pinheiro - PLP - SMS. 

1032/2021 - Repasse à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre - R$ 

34000 - Ver. Valter Nagelstein/PSD  

Repasse para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68. 

1034/2021 - Repasse à Associação Hospitalar 
Vila Nova (Lei nº 9.253) p/ aquisição de 
equipamentos e insumos - R$ 53.913 - Ver. 
Comandante Nádia/DEM  

Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 

04.994.418/0001-12, Lei Municipal nº 9.253, para a aquisição 
de equipamentos e insumos. 



1104/2021 - Reforma da UTI e Enfermaria no 

4º pavimento do Hospital de Pronto Socorro - 
R$ 440000 - Ver. (agrup.) 

Reforma da UTI e da ENFERMARIA, ambas situadas do 4º 

pavimento do Hospital de Pronto Socorro, sendo proposta pelo 
Vereador Airto Ferronato. Emendas 115, 116, 117, 118 e 119. 



1105/2021 - Repasse p/ Fundo do Sistema de 

Saúde - Vacina ou insumos para combate ao 
Covid-19 - R$ 584000 - Ver. (agrup.) 

Repasse para FUNDO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE para 

aquisição de VACINA OU INSUMOS PARA O COMBATE AO 
COVID-19. Emendas 116, 119, 120, 121, 122, 123 e 125. 



1107/2021 - Aquisição de coleiras para cães 

contra/prevenção leishmaniose em áreas de 
risco. - R$ 78500 - Ver. (agrup.) 

Aquisição de 980 (ou até onde couber o recurso) coleiras para 

cães contra/prevenção leishmaniose para uso/prevenção em 
áreas de risco. Emendas 161 e 163. 



1108/2021 - Aquisição de materiais, insumos, 

equipamentos e mobiliário e obras de 
manutenção na Unidade Casa Viva Maria - R$ 
122500 - Ver. (agrup.) 

Aquisição de materiais, insumos, equipamentos e mobiliário, 

bem como a realização de obras de manutenção na Unidade 
Casa Viva Maria. Emendas 167, 168 e 169. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1121/2021 - Repasse ao Hospital da Restinga 
e Extremo Sul para custeio hospitalar - R$ 
149753 - Ver. (agrup.) 

Repasse ao Hospital da Restinga e Extremo Sul para custeio 
hospitalar. CNPJ: 04.994.418/0003-84. Emendas 646, 663, 664 
e 1033. 



115/2021 - Preparação de superfície para 
instalação de piso vinílico no HPS (R$ 
16.794,03) - Ver. Airto Ferronato  

Nº 115/2021 - Airto Ferronato - Preparação de superfície para 
instalação de piso vinílico no HPS (R$ 16.794,03)  

1115/2021 - Aquisição de respiradores 

pulmonares para a CTI do Hospital 
Beneficência Portuguesa - R$ 105000 - Ver. 
(agrup.) 

Aquisição de dois respiradores pulmonares para a CTI do 

Hospital Beneficência Portuguesa, CNPJ 10.485.331/0003-84. 
Emendas 336, 349 e 351. 



 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Emendas Parlamentares 
Federais na SMS (OGU) 

Nº 28680006-2017 - Incremento Piso PAB 
- R$ 269.538 - Dep. Nelson Marchezan Jr 

(APS) 

Emenda Parlamentar de NELSON MARCHEZAN JÚNIOR - Nº 
28680006 - Proposta nº 36000.1138702/01-700 - Portaria nº 1671 
de 06/07/2017 - Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT 

Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 30/10/2017. 



Nº 11170006-2018 - Incremento Teto MAC 
- R$ 300.000 - Dep. José Otávio Germano 
(AE) 

Emenda Parlamentar de JOSÉ OTÁVIO GERMANO - Nº 11170006 - 
Proposta nº 36000.1927582/01-800 - Portaria nº 1336 de 
16/05/2018 - Beneficiário(s) na SMS: Hospital Nossa Senhora da 
Conceição - UT Responsável: Atenção Especializada - Data de 
ingresso: 08/04/2019. 



Nº 36850012-2018 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
199.980 - Dep. João Derly (APS) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850012 - Proposta nº 
11358.2350001/18-001 - Portaria nº 1087 de 23/04/2018 - 
Beneficiário(s) na SMS: UBS Lomba do Pinheiro - UT Responsável: 
Atenção Básica - Data de ingresso: 27/06/2018. 



Nº 36850012-2018 - Incremento Piso PAB 
- R$ 100.000 - Dep. Jerônimo Goergen 

(APS) 

Emenda Parlamentar de JERÔNIMO GOERGEN - Nº 36850012 - 
Proposta nº 36000.182328/2018-00 - Portaria nº 1000 de 
20/04/2018 - Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 06/06/2018. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Nº 36850013-2019 - Incremento Piso PAB 
- R$ 900.000 - Dep. João Derly (APS) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850013 - Proposta nº 
36000.251751/2019-00 - Portaria nº 1332 de 12/06/2019 - 
Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT Responsável: Atenção 
Básica - Data de ingresso: 31/07/2019. 



Nº 36850018-2019 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
1.999.950 - Dep. João Derly (APS) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850018 - Proposta nº 
11358.2350001/19-006 - Portaria nº 1330 de 13/06/2019 - 
Beneficiário(s) na SMS: Álvaro Difini, IAPI, Morro dos Sargentos; 
Navegantes - UT Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 

24/10/2019. 



Nº 37180007-2019 - Incremento Piso PAB 
- R$ 300.000 - Dep. Márcio Biolchi (APS) 

Emenda Parlamentar de MARCIO BIOLCHI - Nº 37180007 - 
Proposta nº 36000.251762/2019-00 - Portaria nº 1332 de 
12/06/2019 - Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 31/07/2019. 



Nº 37930006-2019 - Incremento Piso PAB 
- R$ 250.000 - Sen. Lasier Martins (APS) 

Emenda Parlamentar de LASIER MARTINS - Nº 37930006 - 
Proposta nº 36000.251764/2019-00 - Portaria nº 1332 de 
12/06/2019 - Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 31/07/2019. 



Nº 28930006-2019 - Incremento Piso PAB 

- R$ 500.000 - Sen. Ana Amélia Lemos 
(APS) 

Emenda Parlamentar de ANA AMÉLIA LEMOS - Nº 28930006 - 

Proposta nº 36000.251757/2019-00 - Portaria nº 1332 de 
12/06/2019 - Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 31/07/2019. 



Nº 19000.319535/2020 - COVID-19 - R$ 
100.000 - Beneficiário: HMIPV - Bancada - 
Dep. Maria do Rosário (HPV) 

Emenda Parlamentar de BANCADA (Maria do Rosário) - Proposta 
nº 19000.319535/2020-00 - Portaria nº 1003 de 30/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HMIPV - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 02/07/2020. 



Nº 19000.319535/2020 - COVID-19 - R$ 
800.000 - Beneficiário: HMIPV - Bancada - 
Dep. Melchionna (HPV) 

Emenda Parlamentar de BANCADA (Melchionna) - Proposta nº 
19000.319535/2020-00 - Portaria nº 1003 de 30/04/2020 - 

Beneficiário(s) na SMS: HMIPV - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 02/07/2020. 



Nº 19000.319535/2020 - COVID-19 - R$ 
800.000 - Beneficiário: HPS - Bancada - 
Dep. Melchionna (HPS) 

Emenda Parlamentar de BANCADA (Melchionna) - Proposta nº 

19000.319535/2020-00 - Portaria nº 1003 de 30/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 02/07/2020. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Nº 36000.3156482/02-000 - Incremento 
Teto MAC - R$ 200.000 - Beneficiário: HPS 
- Bancada - Dep. Bibo Nunes (HPS) 

Emenda Parlamentar de BANCADA (Bibo Nunes) - Nº - Proposta nº 
36000.3156482/02-000 - Portaria nº 957 de 30/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 24/06/2020. 



Nº 28610011-2020 - Incremento Piso PAB 

- R$ 1.000.000 - Dep. Danrley de Deus 
(APS) 

Emenda Parlamentar de DANRLEY - Nº 28610011 - Proposta nº 
36000.3074592/02-000 - Portaria nº 771 de 08/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: SMS - UT Responsável: Atenção Básica - 
Data de ingresso: 04/05/2020. 



Nº 3067000-2020 - Incremento Teto MAC - 
R$ 200.000 - Beneficiário: HPS - Dep. 
Carlos Gomes (HPS) 

Emenda Parlamentar de CARLOS GOMES - Nº 30670004 - Proposta 
nº 36000.3076842/02-000 - Portaria nº 726 de 08/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 01/07/2020. 



Nº 41210001-2020 - Incremento Piso PAB 
- R$ 150.000 - Dep. Nereu Crispim (APS) 

Emenda Parlamentar de NEREU CRISPIM - Nº 41210001 - Proposta 
nº 36000.3074242/02-000 - Portaria nº 771 de 08/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: SMS - UT Responsável: Atenção Básica - 

Data de ingresso: 04/05/2020. 



Nº 81785125-2018 - Incremento Piso PAB 

- R$ 1.000.000 - Emenda do Relator Geral 
(APS) 

Emenda Parlamentar de RELATOR GERAL - Nº 81785125 - Proposta 
nº 36000.2369832/01-800 - Portaria nº 4124 de 21/12/2018 - 

Beneficiário(s) na SMS: Atenção Básica - UT Responsável: Atenção 
Básica - Data de ingresso: 28/12/2018. 



Nº 19830023-2016 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
50.000 - Dep. Maria do Rosário Nunes 
(APS) 

Emenda Parlamentar de MARIA DO ROSÁRIO NUNES - Nº 

19830023 - Proposta nº 11358.2350001/16-011 - Portaria nº 1857 
de 13/10/2016 - Beneficiário(s) na SMS: Unidade de Saúde Lami - 
UT Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 19/07/2017. 



Nº 19830023-2016 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
450.000 - Dep. Maria do Rosário Nunes 
(APS) 

Emenda Parlamentar de MARIA DO ROSÁRIO NUNES - Nº 
19830023 - Proposta nº 11358.2350001/16-010 - Portaria nº 965 

de 11/05/2016 - Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades Básicas 
de Saúde - UT Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 
21/01/2017. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Nº 1984001-2016 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
483.824 - Dep. Onyx Lorenzoni (APS) 

Emenda Parlamentar de ONYX LORENZONI - 1Nº 1984001 - 
Proposta nº 11358.2350001/16-013 - Portaria nº 1857 de 

13/10/2016 - Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades Básicas 
de Saúde - UT Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 
06/06/2017. 



Nº 28680004-2016 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 

300.000 - Dep. Nelson Marchezan Jr. (APS) 

Emenda Parlamentar de NELSON MARCHEZAN JÚNIOR - Nº 
28680004 - Proposta nº 11358.2350001/16-009 - Portaria nº 965 
de 11/05/2016 - Beneficiário(s) na SMS: Unidade de Saúde IAPI, 

Unidade de Saúde Santa Fé - UT Responsável: Atenção Básica - 
Data de ingresso: 03/01/2017. 



Nº 30200008-2016 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
249.950 - Dep. Afonso Motta (AE) 

Emenda Parlamentar de AFONSO MOTTA - Nº 30200008 - Proposta 
nº 11358.2350001/16-005 - Portaria nº 966 de 11/05/2016 - 
Beneficiário(s) na SMS: Centro de Especialidade de Saúde Vila dos 
Comerciários - UT Responsável: Atenção Especializada - Data de 
ingresso: 18/12/2016. 



Nº 30670003-2016 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
199.780 - Dep. Carlos Gomes (APS) 

Emenda Parlamentar de CARLOS GOMES - Nº 30670003 - Proposta 
nº 11358.2350001/16-015 - Portaria nº 2870 de 23/12/2016 - 
Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades Básicas de Saúde - UT 

Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 06/06/2017. 


Nº 30670003-2016 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
249.995 - Dep. Carlos Gomes (APS) 

Emenda Parlamentar de CARLOS GOMES - Nº 30670003 - Proposta 
nº 11358.2350001/16-004 - Portaria nº 965 de 11/05/2016 - 
Beneficiário(s) na SMS: Unidades de Saúde Cruzeiro do Sul, Mato 
Grosso e Vila dos Comerciários - UT Responsável: Atenção Básica 
- Data de ingresso: 24/03/20 



Nº 36850008-2016 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
598.570 - Dep. João Derly (AE) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850008 - Proposta nº 
11358.2350001/16-007 - Portaria nº 2245 de 03/11/2016 - 
Beneficiário(s) na SMS: Centro de Especialidade de Saúde IAPI - 
UT Responsável: Atenção Especializada - Data de ingresso: 
21/03/2017. 



Nº 36850012-2017 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
13.460 - Dep. João Derly (AE) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850012 - Proposta nº 
11358.235000/1177-03 - Portaria nº 2626 de 09/10/2017 - 

Beneficiário(s) na SMS: Centro de Especialidades de Saúde Bom 
Jesus e Camaquã - UT Responsável: Atenção Especializada - Data 
de ingresso: 14/03/2018. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Nº 36850012-2017 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
186.490 - Dep. João Derly (AE) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850012 - Proposta nº 
11358.235000/1170-08 - Portaria nº 2626 de 09/10/2017 - 

Beneficiário(s) na SMS: Diversos Centros Especializados - UT 
Responsável: Atenção Especializada - Data de ingresso: 
14/03/2018. 



Nº 28680004-2017 - Incremento Teto MAC 
- R$ 100.000 - Dep. Nelson Marchezan Jr. 

(HPV) 

Emenda Parlamentar de NELSON MARCHEZAN JÚNIOR - Nº 

28680004 - Proposta nº 36000113373201700 - Portaria nº 1716 
de 07/07/2017 - Beneficiário(s) na SMS: HMIPV - UT Responsável: 

Atenção Especializada - Data de ingresso: 08/12/2017. 


Nº 28680007-2017 - Reforma de UBS - R$ 
642.021 - Beneficiário: Unidade de Saúde 
Navegantes - Dep. Nelson Marchezan Jr 
(APS) 

Emenda Parlamentar de NELSON MARCHEZAN JÚNIOR - Nº 
28680007 - Proposta nº 11358.2350001/17-706 - Portaria nº 2180 

de 30/08/2017 - Beneficiário(s) na SMS: Unidade de Saúde 
NAVEGANTES - UT Responsável: Atenção Básica - Data de 
ingresso: 26/05/2020. 



Nº 19830012-2017 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
169.940 - Dep. Maria do Rosário Nunes 
(APS) 

Emenda Parlamentar de MARIA DO ROSÁRIO NUNES - Nº 
19830012 - Proposta nº 11358.235000/1177-08 - Portaria nº 1651 
de 05/07/2017 - Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades Básicas 
de Saúde - UT Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 

09/03/2018. 



Nº 36850014-2018 - Incremento Piso PAB 
- R$ 125.000 - Dep. João Derly (APS) 

Emenda Parlamentar de JOÃO DERLY - Nº 36850014 - Proposta nº 
36000.2175152/01-800 - Portaria nº 2771 de 05/09/2018 - 
Beneficiário(s) na SMS: UBS Sarandi e UBS Jardim Leopoldina - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 05/11/2018. 



Nº 36000.2903162/01-900 - Incremento 
Teto MAC - R$ 2.500.000 - Sen. Lasier 
Martins (HPS) 

Emenda Parlamentar de LASIER MARTINS - Proposta nº 
36000.2903162/01-900 - Portaria nº 3899 de 30/12/2019 - 

Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 02/01/2020. 



Nº 19830009-2019 - Incremento Piso PAB 

- R$ 100.000 - Dep. Maria do Rosário Nunes 
(APS) 

Emenda Parlamentar de MARIA DO ROSÁRIO NUNES - Nº 

19830009 - Proposta nº 36000.2866022/01-900 - Portaria nº 3490 

de 17/12/2019 - Beneficiário(s) na SMS: US São Carlos - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 31/12/2019. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

N° 19000.319535/2020-00 - COVID-19 - 
R$ 111.000 - Bancada - Dep. Maria do 
Rosário (AE) 

Emenda Parlamentar de BANCADA (Maria do Rosário) - Nº - 
Proposta nº 19000.319535/2020-00 - Portaria nº 1003 de 
30/04/2020 - Beneficiário(s) na SMS: SMS - UT Responsável: 
Atenção Especializada - Data de ingresso: 02/07/2020. 



Nº 28670009-2019 - Aquisição de 

equipamentos e material permanente - R$ 
79.990 - Dep. Marcon (AE) 

Emenda Parlamentar de MARCON - Nº 28670009 - Proposta nº 
11358.2350001/19-011 - Portaria nº 3942 de 30/12/2019 - 
Beneficiário(s) na SMS: EMAD Vila Nova - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 23/03/2020. 



Nº 30670009-2019 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
249.980 - Dep. Carlos Gomes (APS) 

Emenda Parlamentar de CARLOS GOMES - Nº 30670009 - Proposta 
nº 11358.2350001/19-003 - Portaria nº 1330 de 13/06/2019 - 
Beneficiário(s) na SMS: US Vila dos Comerciários - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 24/10/2019. 



Nº 36610007-2019 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
249.950 - Dep. Henrique Fontana (APS) 

Emenda Parlamentar de HENRIQUE FONTANA - Nº 36610007 - 
Proposta nº 11358.2350001/19-004 - Portaria nº 1330 de 
13/06/2019 - Beneficiário(s) na SMS: US Santa Marta - UT 

Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 24/10/2019. 


Nº 50210004-2019 - Incremento Teto MAC 

- R$ 200.000 - Beneficiário HPS - Dep. Bibo 
Nunes (HPS) 

Emenda Parlamentar de BIBO NUNES - Nº 50210004 - Proposta nº 
36000.2712282/01-900 - Portaria nº 3812 de 26/12/2019 - 

Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 31/12/2019. 



Nº 19830012-2019 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
499.960 - Dep. Maria do Rosário Nunes 
(APS) 

Emenda Parlamentar de MARIA DO ROSÁRIO NUNES - Nº 
19830012 - Proposta nº 11358.2350001/19-005 - Portaria nº 1330 
de 13/06/2019 - Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades Básicas 

de Saúde (PLP) - UT Responsável: Atenção Básica - Data de 
ingresso: 24/10/2019. 



Nº 28610011-2020 - Incremento Teto MAC 
- R$ 360.000 - Beneficiário: PUC - Dep. M. 
Van Hattem (AE) 

Emenda Parlamentar de VAN HATTEM - Nº 28610011 - Proposta nº 
36000.3135142/02-000 - Portaria nº 679 de 02/04/2020 - 

Beneficiário(s) na SMS: PUC - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 04/05/2020. 



Nº 39200005-2020 - Aquisição de 
equipamentos e material permanente - R$ 
249.976 - Dep. Bibo Nunes (APS) 

Emenda Parlamentar de BIBO NUNES - Nº 39200005 - Proposta nº 

11358.235000/1200-01 - Portaria nº 961 de 24/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: Diversas Unidades de Saúde - UT 
Responsável: Atenção Básica - Data de ingresso: 29/12/2020. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira 

Nº 39200006-2020 - Reforma de Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde - 
Beneficiário: HPS - R$ 749.698 - Dep. Bibo 
Nunes (HPS) 

Valor total de R$ 749.698,00. 

Nº 39200008-2020 - Incremento Teto MAC 

- R$ 250.000 - Beneficiário: HPS - Dep. 
Bibo Nunes (HPS) 

Emenda Parlamentar de BIBO NUNES - Nº 39200008 - Proposta nº 
36000.3075912/02-000 - Portaria nº 599 de 30/03/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 09/04/2020. 



Nº 39840009-2020 - Incremento Teto MAC 
- R$ 2.000.000 - Beneficiário: HPS - Dep. 
Fernanda Melchionna (HPS) 

Emenda Parlamentar de MELCHIONNA - Nº 39840009 - Proposta 
nº 36000.3077342/02-000 - Portaria nº 599 de 30/03/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 
Especializada - Data de ingresso: 09/04/2020. 



Nº 41130011-2020 - Incremento Teto MAC 
- R$ 300.000 - Beneficiário: HPS - Dep. 
Liziane Bayer (HPS) 

Emenda Parlamentar de LIZIANE BAYER - Nº 41130011 - Proposta 
nº 36000.3078982/02-000 - Portaria nº 726 de 08/04/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: HPS - UT Responsável: Atenção 

Especializada - Data de ingresso: 01/07/2020. 


Nº 41210004-2020 - Incremento Teto MAC 

- R$ 150.000 - Beneficiário: Hospital 
Independência - Dep. Sanderson (AE) 

Emenda Parlamentar de SANDERSON - Nº 41210004 - Proposta nº 

19000.3323602/02-000 - Portaria nº 1867 de 30/07/2020 - 
Beneficiário(s) na SMS: Hospital Independência - UT Responsável: 
Atenção Especializada - Data de ingresso: 22/12/2020. 



 

Indicadores 

Indicador Unidade de Medida Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Saúde da Família Percentual 65,00% 59,40%  

Cobertura Vacinal da População Contra a Covid-19 Percentual 50% 90,80%  



 

112 

 

Indicador Unidade de Medida Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Unidades de Saúde da Atenção Primária com Horário de Funcionamento 
Ampliado 

Unidades de Saúde 20 37  

Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista Percentual 25% 25%  

Cidadãos acessando o Sistema de Prontuário Eletrônico Cidadãos 500 1934  

Serviços de Saúde Bucal na Atenção Primária Estruturados e com Acesso à 
Prótese Dentária 

Serviços de Saúde 
Bucal 

1 0  

Coeficiente de Mortalidade Infantil 
Coeficiente por mil 

nascidos vivos 
8,5 

Somente em 

março 
 - 

Taxa de Cura dos novos casos de Tuberculose Percentual 54,0% 
Somente em 

março 
 - 
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Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

7%

Meta atingida

60%

Meta não atingida

33% Concluído

43%

Não Concluído

52%

Cancelado

5%

Meta atingida

59%Meta parcialmente atingida

18%

Meta não atingida

23%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Consolidação das Soluções 
Educacionais Google 

Implantação de AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) através da criação e gerenciamento de contas 

Google Workspace for Education, ferramentas G Suite e estrutura do Google Sala de Aula para todos os 
professores da RME e para os alunos das EMEFs, EMEEFs, EMEB, EMEM e EJA.  



Justificativa Público-alvo 

A rede municipal de ensino conta com um universo de 9.515 colaboradores distribuídos entre professores e funcionários. 
Na SMED, estão lotados 427, desses 181 são professores, 167 são funcionários e 79 estagiários. Nas escolas próprias 
da Rede, estão lotados 5.638 servidores, 3.807 são professores, 1.563 funcionários e 268 estagiários. Nas escolas 
comunitárias, trabalham 3.450 profissionais, desses 1.115 são professores e 2.335 funcionários. De modo geral, as 
ferramentas digitais utilizadas na RME são voltadas para um pequeno percentual dos servidores, geralmente 
pertencentes a setores administrativos da SMED e secretarias das escolas. A maior parte do contingente de servidores, 

em especial o grande grupo de professores, não utiliza ferramentas digitais em larga escala, seja para atividades 
administrativas ou pedagógicas. Em 2020, pela necessidade imposta pela pandemia, este grande contingente de 
profissionais da educação necessitou utilizar ferramentas digitais e plataformas em maior grau. A plataforma Córtex, 
disponibilizada de modo emergencial em 2020/2021, foi o meio escolhido para o controle de chamadas, avaliações e 
também para o ensino remoto. A utilização plena das das contas Google Workspace for Education pelos servidores da 

RME e da SMED centralizada, com a disponibilidade de editores encontrados no G Suite, gerará grande economia de 
recursos financeiros para a PMPA a longo prazo, visto que determinadas licenças de softwares, atualmente demandadas, 

não serão mais necessárias. De modo semelhante, com a utilização das contas Google pelos alunos e professores, e o 
ambiente virtual estabelecido pela estrutura das salas do Google Sala de Aula, propiciará ferramentas digitais que 
potencializarão a construção do conhecimento na RME. 

Acesso pleno de toda a 
comunidade escolar e gestores 

da RME às ferramentas Google 
Workspace for Education; 
Acesso pleno de alunos e 
professores ao ambiente virtual 
de aprendizagem do Google Sala 

de Aula. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Disponibilizar acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da SMED a todos os alunos e 
professores do ensino fundamental e a todos os professores da educação infantil. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Gestão Estratégica de Vagas Zerar o déficit de vagas na educação infantil (0-3 anos). 

Justificativa Público-alvo 

O Projeto Mais Vagas da Escola foi criado para sanar um problema histórico do Município de falta de vagas em 
creche. No ano de 2021, por exemplo, cerca de 5 mil crianças estavam em lista de espera aguardando uma vaga 
disponível. Além de ser de suma importância para o desenvolvimento e cuidado com as crianças nessa faixa etária, 

a família de baixa renda que não possuem condições financeiras de pagar uma creche podem novamente reingressar 
no mercado de trabalho no horário que seus filhos se encontram em atendimento. 

Crianças de 0-3 anos que estão que 

manifestam interesse de vaga. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Atender 78% da demanda 
manifesta por vagas em creches. 

Foram realizadas diversas iniciativas ao longo de 2021 para ampliar a oferta de vagas de 0 a 3 anos, 
tendo como resultado um executado muito próximo ao planejado. Atendido 77,6%. 

99,4% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Extensão do horário de atendimento na educação infantil 
Aumentar o percentual de escola de educação infantil com horário estendido 
para 100% até 2024. 

Justificativa Público-alvo 

Contexto de famílias trabalhadoras com necessidade de ampliação de atendimento na educação infantil para 
organização da logística da família. Além disso, a maior carga horária das escolas possibilita maior investimento no 
desenvolvimento integral das crianças. 

Família dos alunos e os alunos. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Ampliar o horário de atendimento de 13,36% das escolas 

de educação infantil. 

A adesão das creches comunitárias à proposta de extensão do horário de 

atendimento ocorrerá no início de 2022. Ampliação de 12%. 
90% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Organização Curricular 

A Rede Municipal de Ensino oferece diferentes formatos para a efetivação da aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças e estudantes, prejudicando uma análise e um acompanhamento dos processos realizados. No 

Ensino Fundamental, cada escola apresenta componentes curriculares e cargas horárias diferentes, de acordo 
com a sua própria organização. Na Educação Infantil, não há uma organização curricular voltada ao 
desenvolvimento das crianças. 



Justificativa Público-alvo 

Implementar uma nova organização curricular para a Rede Municipal de Ensino, garantindo em todas as escolas 
os mesmos componentes curriculares, tempos de aula comuns e uma rotina processual, até o final de 2022. 

Professores que atuam na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Validação das matrizes curriculares. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Processos de Avaliação 
Organizar os períodos de avaliação, a quantidade de instrumentos aplicados e definir uma 
forma única de expressar resultados na Rede até o final de 2021. 

Justificativa Público-alvo 

A Rede Municipal de Ensino apresenta diferentes processos avaliativos efetivados e formas de 
expressar os resultados atingidos pelos estudantes. No Ensino Fundamental, essa situação 

prejudica a análise do rendimento e a transferência dos estudantes dentro da Rede. Na Educação 
Infantil, esse contexto compromete uma análise qualificada sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças. 

Estudantes da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; e Professores que atuam na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação de documento orientador sobre processo de avaliação das escolas. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Infraestrutura 
Ampliar o atendimento da Educação Infantil no Município de Porto Alegre com a finalização de obras inacabadas 
de prédios escolares. 

Justificativa Público-alvo 

Tendo em vista a necessidade de ampliação do número de vagas na Educação Infantil atendidas pelo Município de 
Porto Alegre, faz-se necessário a conclusão de obras iniciadas com recursos do FNDE e inacabadas. 

Alunos da rede municipal. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Finalizar a obra da Escola de Educação Infantil Irmãos Maristas. Obra concluída. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação da Conectividade nas 

Escolas - Internet Wi-Fi 100% 

O projeto tem como principal objetivo técnico implantar em todas as escolas próprias da rede municipal 
o acesso completo e qualificado à Internet não cabeada (Wi-Fi) com protocolo de autenticação de 

usuário para alunos, professores, colaboradores e gestores, em todas as áreas da escola (100% de 
cobertura intramuros).  



Justificativa Público-alvo 

A necessidade de ampliação da fluência digital dos estudantes, associada à necessidade de ampliar também o uso das novas 
tecnologias disponíveis à educação nos espaços escolares, exige a qualificação da infraestrutura de conectividade operada nas 
escolas. O acesso à Internet sem fio (Wi-Fi) em todos os espaços escolares oportunizará a todos os atores envolvidos nos processos 
de ensino e aprendizagem (gestores, professores, colaboradores e estudantes) a terem acesso a plataformas de conteúdo, a 

plataformas de gestão educacional e demais recursos digitais disponíveis ao campo educacional. 

Professores, 
colaboradores, 
gestores e 
estudantes. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aquisição de rádios de distribuição do sinal de internet. Concluído. 100% 

Adequação nas escolas para recebimento dos rádios. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Alfabetização na Idade Certa 
Garantir a alfabetização dos estudantes na idade certa e promover formação continuada aos 
alfabetizadores no decorrer dos quatro anos de gestão. 

Justificativa Público-alvo 

O significativo índice de estudantes em distorção idade/ano na Rede Municipal de Ensino demonstra a defasagem no 
processo de aprendizagem desenvolvido nos primeiros anos do Ensino Fundamental referente às habilidades de leitura e 
escrita. Faz-se necessário a efetivação de estratégias específicas com os professores que atuam nessa etapa. 

Estudantes do 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicar edital de currículo complementar do 1º ao 3º ano. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Mais Tempo na 

Escola 

Ampliação dos espaços e tempos de permanência dos estudantes em quatro escolas da RME até 2024, com a oferta 

de, no mínimo, 35 horas semanais, quatro refeições/dia e atendimento com professores da rede municipal. 

Justificativa Público-alvo 

A Educação Integral que propomos está fundamentada na política pública nacional, PNE/2014, e consolidada nos documentos 
educacionais do Rio Grande do Sul, referendados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece na Educação 
Básica a formação e o desenvolvimento humano global. Ampliar oportunidades de aprendizagem de forma mais criativa e 
eficiente, valorizando o potencial humano para o enfrentamento daquilo que pode e deve ser novo, mas ao mesmo tempo muito 
significativo, isto é, que representam os espaços e os tempos de convívio com os seus pares, onde possam estabelecer as 
relações   em todas as dimensões: cognitiva, social, emocional e afetiva, as quais exigem posturas muito diferenciadas que vai 

muito além de transmissão do conhecimento. Assim, a escola torna-se um dos elementos essenciais ao desenvolvimento do 
cidadão, dada a sua natureza educativa e o potencial formador e transformador. 

Estudantes de Ensino 
Fundamental das RME. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Definição e adesão das 4 escolas. Concluído. 100% 
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Formar professores, monitores e merendeiras. Em andamento. Não impedirá a implementação das 4 escolas em 2022. 80% 

Adequação dos documentos da escola: Regimento Escolar, 

Matriz Curricular e Projeto Político Pedagógico. 
Em andamento. Não impedirá a implementação das 4 escolas em 2022. 80% 

Aquisição de equipamentos. Em andamento. Não impedirá a implementação das 4 escolas em 2022. 80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Metas por Escola 

Organizar dados e indicadores que retratem cada escola da RME, possibilitando o ajuste dos processos para o 

atingimento das metas. Assim como a escola não pode ser indiferente com as diferenças (necessidades e 
subjetividades) e deve tratar de forma diferente os desiguais para que a desigualdade não permaneça, também elas 
devem ser vistas com suas singularidades para que obtenham sucesso. Entende-se aqui como metas principais o 
acesso, a equidade, a permanência no ambiente escolar, o bom rendimento e o sucesso escolar em tempo adequado. 
O tempo adequado será de até um ano a mais do que a idade prevista para o ano escolar, uma vez que o estudante 
está em distorção quando tem dois ou mais anos de atraso escolar.  



Justificativa Público-alvo 

Considerando as múltiplas dimensões que envolvem o conceito de Qualidade da Educação, urge que haja uma organização 
de insumos escolares de forma personalizada, a fim de que se conheça e compreenda os processos e a relação direta com os 
seus resultados. Para tanto, cada escola da RME precisa reconhecer-se nos dados e nos indicadores existentes para que possa 
replanejar seus processos e realinhar as suas metas. Sendo assim, justifica-se esse projeto como uma referência e um subsídio 
aos diretores, bem como à SMED para que juntos possam buscar escolas com equidade, permitindo-lhe o acesso, a 
permanência e o bom desempenho escolar, num clima favorável à aprendizagem e currículo significativo que impacte o 
indivíduo e o seu meio, garantindo-lhe conhecimento, inserção e crescimento social como cidadão que atua e transforma seu 

contexto. 

Gestores escolares da 

Rede Municipal de Ensino 
de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Pactuar metas com 52 escolas de ensino fundamental. 
Conforme replanejamento do projeto, as metas serão pactuadas no 

início de 2022. 
90% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Correção de Fluxo Escolar 
Reduzir para 10% e 30% o quantitativo de estudantes em distorção idade/ano, 
respectivamente dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, promovendo a 
recuperação de suas aprendizagens, até o final de 2024. 



Justificativa Público-alvo 

Dados educacionais da Rede Municipal de Ensino apontam elevado índice de repetência e de 
distorção idade/ano dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental e, como consequência, a 

obstrução do fluxo escolar. 

Estudantes com dois (02) anos de distorção 
idade/ano matriculados do 3º ao 8º ano do Ensino 

Fundamental. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Preparação das escolas para atendimento de todos os alunos em distorção do 
ensino fundamental em 2022. 

O atendimento esperado para 2022 é 1.232 alunos 
de um total aproximado de 3.500 alunos. 

35% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plataforma de Gestão Educacional 

Contratação de empresa nacional para fornecimento de licença de acesso a plataforma de gestão 
educacional para uso da rede municipal de escolas (setores administrativos, escolas da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental), na modalidade software como serviço ("SaaS - Software as a 
Service"). 



Justificativa Público-alvo 

A SMED atualmente conta com um sistema legado SIE para a gestão de dados educacionais de sua rede 
própria de escolas. O atual sistema é obsoleto e há a necessidade de sua substituição por plataforma em 
nuvem e adição de novos módulos para a adequada gestão e tomadas de decisões. 

Gestores, professores e alunos da RME. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Alteração da plataforma de gestão educacional da SMED. 
A alteração da plataforma de gestão não foi realizada, devido a 
indefinição do modelo de contratação. 

50% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Referencial Curricular do Ensino Fundamental 
Publicar e implementar na Rede Municipal de Ensino o Referencial Curricular de 
Porto Alegre até o final de 2022. 

Justificativa Público-alvo 

A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho 
(RCG), respectivamente em 2017 e 2018, faz-se necessário que Porto Alegre construa um documento 
curricular orientador para o território municipal, abordando habilidades e competências necessárias para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes porto-alegrenses em escolas públicas e privadas. 

Professores que atuam no Ensino 
Fundamental. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação da proposta 
pedagógica da rede municipal. 

Devido a dificuldades enfrentadas em 2021, a SMED conseguiu publicar somente a matriz curricular e 
a expressão de resultados. O planejamento está pronto e o Referencial será entregue em 2022. 

30% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Escolas Cívico-Militares 
Reduzir os conflitos internos e externos do ambiente escolar; Garantir a proteção individual e coletiva; 
Fomentar a disciplina em geral; Preparar o estudante para atuar em qualquer campo profissional; Melhorar 
o desempenho escolar; Suprimir os índices de repetência e abandono. 



Justificativa Público-alvo 

O projeto das Ecim se estrutura dentro do campo da prevenção, do resgate da cidadania por meio do atendimento específico 
nas instituições educacionais da RME situadas em comunidades que possuem um alto índice de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social e que estão mais expostos à violência, fator que influencia negativamente no 
aprendizado e no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Diante das inúmeras ocorrências violentas que permeiam o 

ambiente escolar, é fundamental o protagonismo do município de Porto Alegre em oportunizar a proposta de 

implementação do modelo das escolas cívico-militares na rede municipal. 

Estudantes do 1º ao 9º ano 
do ensino fundamental 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantar 2 escolas Cívico-Militares 
Devido à baixa a não adesão inicial e a impossibilidade de implantação de uma nova escola 
no modelo, nenhuma escola foi implantada em 2021. 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Luzes do Saber 

Instalar sistemas fotovoltaicos nas escolas públicas municipais para diminuir os gastos da cidade com eletricidade 
(via net-metering) e expandir o uso das fontes de energia renováveis em edifícios públicos. Além disso, serão 
modernizados os equipamentos de todas as escolas municipais, objetivando a melhoria da eficiência energética destes 
espaços. 



Justificativa Público-alvo 

Eficiência Energética – Conforme dados levantados junto à SMED sobre o consumo anual médio das 97 

escolas municipais em 2018, foi de aproximadamente 4,81 GWh, representando um custo anual de cerca de 
R$ 4,03 milhões à prefeitura. A partir de um diagnóstico energético realizado pelo Projeto Luz do Saber, foi 
identificado que 100% do consumo de energia elétrica das escolas trata-se de iluminação interna (46%) e 
externa (27%), seguido de equipamentos de cozinha (13%), climatização e ventilação (11%) e outros 
(3,5%). Com base nisso, foram identificadas Medidas de Eficiência Energética e Conforto Térmico (MEEC), a 

fim de reduzir a demanda por energia e seus custos, além de melhorar o conforto térmico dos ambientes. 
Geração e Distribuição – No âmbito da geração distribuída, foi identificada pelo Projeto Luz do Saber a 
oportunidade do município de Porto Alegre de obter ganhos na geração energética por meio de energia solar. 
Além disso, foi constatado que, das 41 escolas elegíveis para receber as placas fotovoltaicas, 25 delas não 
têm o PPCI, tanto quanto equipamentos de prevenção de incêndio, o que proporciona um risco aos alunos e 
professores das escolas. E, por meio do projeto de geração distribuída, além do ganho energético, será 
possível a obtenção do PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio – e a aquisição de equipamentos contra 

incêndio, contemplados dentro do projeto de GD, uma vez que é necessário o PPCI para instalação das 
placas. 

Como o projeto prevê eficiência energética 

na totalidade das 97 escolas municipais de 
Porto Alegre e, bem como, a geração de 
energia distribuída em 41 escolas 
municipais, a população beneficiada 
diretamente pelo projeto será de 47.853 
alunos da rede municipal, que terão melhor 
conforto térmico nos ambientes escolares. 

Além disso, indiretamente, toda a 
população porto-alegrense pela redução 
dos gastos elétricos com a eficiência 
energética e a geração de energia. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Elaboração do Termo de Referência para contratação de usinas 
fotovoltaicas de 41 escolas. 

Termo de referência entregue pela empresa parceira não contempla 
avaliação estrutural das escolas. 

0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ampliação da oferta de 
escolarização para 

alunos com Necessidade 
Educativa Especial 

Ampliação da oferta de escolarização para 
estudantes com necessidades educacionais 
específicas graves 

Realizar em escolas especiais parceiras o atendimento de 
estudantes com necessidades educacionais específicas 

graves, por meio da ampliação de metas nos termos de 
parceria vigentes. 



Emendas Impositivas da 

CMPA na SMED - 2021 
 

008/2021 - Repasse às EMEFs - Programa Adote um 

Escritor - R$ 100.257 - Ver. Adeli Sell/PT 
Emenda nº 008/2021 - PL 16018/21 - R$ 100.257  

022/2021 - Repasse p/ Associação de Moradores 
Jardim Ipiranga - ASMOJI e p/ EEI Boa Vista - R$ 
20.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Associação de Moradores Jardim Ipiranga - 
ASMOJI - CNPJ 93.317.360/0001-00, referente à 
manutenção e/ou reforma, aquisição de equipamentos 
e/ou mobiliário para a Escola de Educação Infantil Boa Vista 
- CNPJ 93.317.360/0002-83. 

 

028/2021 - Repasse p/ Clube de Mães Rubem Berta 

II e p/ EEI Girassol - R$ 20.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Repasse para Clube de Mães Rubem Berta II - CNPJ 
92.099.142/0001-76, referente a manutenção e/ou 
reforma, aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a 
IEI Girassol. 

 
030/2021 - Repasse para o Instituto Pobres Servos 
da Divina Providência CNPJ 92.826.819/0006-63. - 
R$ 10.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Emenda nº 030/2021 - PL 9280/21 - R$ 10.000  

031/2021 - Repasse para Associação Comunitária 
dos Moradores da Vila Nova Tijuca CNPJ 
91.007.081/0001-83 - R$ 10.000 - Ver. Alvoni 

Medina/REP 

Emenda nº 31/21 - PL 10282/21 - R$ 10.000 

032/2021 - Repasse p/ Instituição de Educação 
Infantil Vitória da Vila Operária A.J. Renner - R$ 
30.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Instituição de Educação Infantil Vitória da 
Vila Operária AJ Renner - CNPJ 14.524.897/0001-67, para 

manutenção, aquisição de equipamentos e material 
permanente. 

 
035/2021 - Repasse à OSC Kinder - Centro de 
Integração da Criança Especial - R$ 20.000 - Ver. 
Alvoni Medina/REP 

Emenda nº 035/2021 - PL 9142/21 - R$ 20.000  
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083/2021 - Repasse à EMEF São Pedro - R$ 36.000 
- Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF São Pedro para a aquisição de material 
permanente, material de consumo, equipamentos, 
mobiliário e/ou manutenção da escola. 

 
084/2021 - Repasse à EMEF Prof. Larry Jose Ribeiro 
Alves - R$ 36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Prof. Larry Jose Ribeiro Alves para a 
aquisição de material permanente, material de consumo, 
equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 



086/2021 - Repasse à EMEF Pepita de Leão - R$ 
36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Pepita de Leão para a aquisição de material 
permanente, material de consumo, equipamentos, 
mobiliário e/ou manutenção da escola. 



087/2021 - Repasse à EMEF N.S. de Fatima. - R$ 
36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Emenda nº 087/2021 - PL 16567/21 - R$ 36.000  

097/2021 - Repasse à EMEI da Vila Mapa II - R$ 
21.400 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEI da Vila Mapa II para a aquisição de material 
permanente, material de consumo, equipamentos, 

mobiliário e/ou manutenção da escola. 


098/2021 - Repasse à EMEI Maria Marques 
Fernandes - R$ 21.477 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Emenda nº 098/2021 - PL 16578/21 - R$ 21.477  

099/2021 - Repasse à EMEI Osmar Freitas dos 
Santos - R$ 21.400 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEI Osmar Freitas dos Santos para a aquisição 
de material permanente, material de consumo, 
equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 



108/2021 - Repasse à OSC KINDER - Centro de 
Integração da Criança Especial - R$ 200.000 - Ver. 
Cláudia Araújo/PSD 

Emenda nº 108/2021 - PL 14412/21 - R$ 200.000  

110/2021 - Repasse à KINDER p/ manutenção de 
escola de educação especial - R$ 213.426 - Ver. 
Mônica Leal/PP 

Emenda nº 110/2021 - PL 14413/21 - R$ 213.426  

188/2021 - Repasse à Ação Social da Paróquia de 
Ipanema CNPJ: 92.952.274/0001-07 - R$ 10.000 - 
Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Emenda nº 188/2021 - PL 10281/21 - R$ 10.000  

216/2021 - Repasse p/ Assoc. Brasileira Assist. Soc. 

Cult. e Educ. Restauração - ABRASCE CNPJ 
08.655.892/0001-70 - R$ 76.300 - Ver. Hamilton 
Sossmeier/PTB 

Emenda nº 216/2021 - PL 10650/21 - R$ 76.300  
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245/2021 - Repasse à Associação dos Moradores do 
Jardim Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 
14.927.132/0001-78 - R$ 14.250 - Ver. Eng. 

Comassetto/PT 

Emenda nº 245/2021 - PL 9261/21 - R$ 14.250   
245/2021 - Repasse à Assoc. Mor. Jardim N.S. de 

Lourdes 14.927.132/0001-78 e Inst. Educ. Inf. 
Carlos Alberto Tejera de Ré - R$ 5.750 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT 

Emenda nº 245/2021 - PL 9266/21 - R$ 5.750   
271/2021 - Repasse p/ Associação Comunitária 
Campo da Tuca, CNPJ 87.132.825/0001-48 - R$ 

40.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Emenda nº 271/2021 - PL 9281/21 - R$ 40.000   
276/2021 - Repasse p/ o Clube de Mães Margarida 
Alves (Escola de Educação Infantil Galpãozinho) - 
R$ 30.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse para o Clube de Mães Margarida Alves, CNPJ 
93.661.874/0001-70, para reformas, pinturas, consertos 
em geral e compra de brinquedos para a praça da Escola 
de Educação Infantil Galpãozinho. 



285/2021 - Repasse à Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência (Escola de Educação Infantil Eni 

Medeiros) - R$ 15.278 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à Instituto Pobres Servos da Divina Providência 
Escola de Educação Infantil Eni Medeiros), CNPJ 
92.726.819/0020-11, para compra de materiais 
permanentes. 



299/2021 - Equipamentos e mobiliário p/ a EMEF 

Deputado Marcírio Goulart Loureiro (Aparício 
Borges) - R$ 30.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Aquisição e instalação de equipamentos e mobiliário para a 

EMEF Deputado Marcírio Goulart Loureiro, rua Saibreira, nº 
1, bairro Cel. Aparício Borges, bem como a manutenção e 
adaptação do espaço. 



390/2021 - Repasse à EMEI Vila Nova Restinga - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 390/21 - PL 14457/21 - R$ 5.000  
391/2021 - Repasse à EMEI Osmar dos Santos 
Freitas - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 391/21 - PL 14459/21 - R$ 5.000  
392/2021 - Repasse à EMEI Dr. Walter Silber - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 392/21 - PL 14463/21 - R$ 5.000  
393/2021 - Repasse à EMEI Vila Mapa II - R$ 5.000 
- Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 393/21 - PL 14464/21 - R$ 5.000  
394/2021 - Repasse à EMEI Maria Marques 

Fernandes - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 
Emenda nº 394/21 - PL 14465/21 - R$ 5.000  
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395/2021 - Repasse à EMEF Heitor Villa Lobos - R$ 
5.500 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 395/21 - PL 14467/21 - R$ 5.500  
397/2021 - Repasse à EMEF Heitor Villa Lobos - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 397/21 - PL 14471/21 - R$ 5.000  
398/2021 - Repasse à EMEF de Surdos Bilíngue 
Salomão Watnick Aramy Silva - R$ 8.000 - Ver. 
Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 398/21 - PL 14472/21 - R$ 8.000  

399/2021 - Repasse à EMEF Grande Oriente - R$ 

5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 
Emenda nº 399/21 - PL 14474/21 - R$ 5.000  

400/2021 - Repasse à EMEF Martim Aranha - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 400/21 - PL 14475/21 - R$ 5.000  
401/2021 - Repasse à EMEF Professora Judith 
Macedo de Araújo - R$ 5.000 - Ver. Karen 

Santos/PSOL 

Emenda nº 401/21 - PL 14477/21 - R$ 5.000  

402/2021 - Repasse à EMEF Dolores Alcaraz Caldas 
- R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 402/21 - PL 14478/21 - R$ 5.000  
403/2021 - Repasse à EMEF Aramy Silva - R$ 3.000 
- Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 403/21 - PL 14479/21 - R$ 3.000  
405/2021 - Repasse à EMEF Deputado Lidovino 
Fanton - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 405/21 - PL 14481/21 - R$ 5.000  
406/2021 - Repasse à EMEF José Loureiro da Silva 
- R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 406/21 - PL 14482/21 - R$ 5.000  
407/2021 - Repasse à EMEF Governador Ildo 
Meneghetti - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 407/21 - PL 14483/21 - R$ 5.000  
408/2021 - Repasse à EMEF Chapéu do Sol - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 408/21 - PL 14484/21 - R$ 5.000  
409/2021 - Repasse à EMEF Aramy Silva - R$ 3.000 

- Ver. Karen Santos/PSOL 
Emenda nº 409/21 - PL 14486/21 - R$ 3.000  

410/2021 - Repasse à EMEF Alberto Pasqualini - R$ 
5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 410/21 - PL 14487/21 - R$ 5.000  
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411/2021 - Recursos p/ EMEE Tristão Sucupira 
Vianna - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Destina valores para a EMEE Tristão Sucupira Vianna para 
possibilitar a aquisição de equipamentos, materiais e 
manutenções simples da escola. Sendo pertinente, o valor 
também pode ser utilizado para a compra de insumos 
importantes para diminuir a possibilidade de contaminação 
por coronavírus, 



412/2021 - Recursos p/ EMEE Professor Luiz 
Francisco Lucena Borges - R$ 5.000 - Ver. Karen 
Santos/PSOL 

Destina valores para a Escola Municipal de Educação 
Especial Professor Luiz Francisco Lucena Borges (rua 
Cláudio Manoel da Costa, 270 - Jardim Itu-Sabará, 91210-
250) para possibilitar a aquisição de equipamentos, 

materiais e manutenções simples da escola. Sendo 
pertinente, o valor também... 



414/2021 - Recursos p/ EMEF Prof. Larry José 
Ribeiro Alves - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Destina valores para a EMEF Prof. Larry José Ribeiro Alves 
para possibilitar a aquisição de equipamentos, materiais e 

manutenções simples da escola. Sendo pertinente, o valor 
também pode ser utilizado para a compra de insumos 
importantes para diminuir a possibilidade de 
contaminação... 



415/2021 - Recursos p/ EMEF Carlos Pessoa de 

Brum. - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Destina valores para a EMEF Carlos Pessoa de Brum para 
possibilitar a aquisição de equipamentos, materiais e 
manutenções simples da escola. Sendo pertinente, o valor 

também pode ser utilizado para a compra de insumos 
importantes para diminuir a possibilidade de contaminação 
por corona vírus. 



424/2021 - Repasse à Associação de Moradores 

Jardim Ipiranga - ASMOJI - EEI Boa Vista - R$ 
10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores Jardim Ipiranga – 
ASMOJI 93.317.360/0001-00 - Para aquisição de 

equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Boa Vista. 



426/2021 - Repasse ao Clube de Mães Idalina 
Vargas - EEI Cantinho do Sol - R$ 20.000 - Ver. 

Mauro Zacher/PDT 

Repasse ao Clube de Mães Idalina Vargas, CNPJ: 
15.324.086/0001-85 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 

pedagógico para a Escola de Educação Infantil Cantinho do 

Sol. 
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427/2021 - Repasse ao Clube de Mães da Chácara 
do Banco - EEI Chacrinha - R$ 10.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse ao Clube de Mães da Chácara do Banco 
92.248.707/0001-30 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 

pedagógico para a Escola de Educação Infantil Chacrinha. 



430/2021 - Repasse à Assoc. Amigos da Restinga 
CNPJ 15.337.524/0001-40 - R$ 20.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Emenda nº 430/21 - PL 10277/21 - R$ 20.000  

431/2021 - Repasse à Associação Pais e Amigos da 
Creche Comunitária Mãezinha do Céu - Escola de 

Educação Infantil - R$ 15.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse à Associação Pais e Amigos da Creche Comunitária 
Mãezinha do Céu, CNPJ: 01.146.206/0001-97 - Para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material 

permanente, de construção e/ou pedagógico para a Escola 
de Educação Infantil. 



434/2021 - Repasse à Instituição de Educação 
Infantil Pedaço de Gente CNPJ 10.545.107/0001-79 
- R$ 10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 434/21 - PL 9242/21 - R$ 10.000   
437/2021 - Repasse Centro de Educação Infantil 
Santa Catarina - CNPJ 74.877.481/0001-54. - R$ 
25.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 437/21 - PL 10279/21 - R$ 25.000   
438/2021 - Repasse à Associação Amigos da 
Restinga CNPJ 15.337.524/0001-40 - R$ 25.000 - 

Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 438/21 - PL 10278/21 - R$ 25.000  

440/2021 - Repasse ao CAIMC - Centro de 
Atendimento Integrado Morro da Cruz CNPJ 
93.711.182/0001-90 - R$ 30.000 - Ver. Mauro 

Zacher/PDT 

Emenda nº 440/21 - PL 10275/21 - R$ 30.000  

447/2021 - Repasse à Associação de Moradores do 
Jardim Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 

14.927.132/0001-78 - R$ 10.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Emenda nº 447/21 - PL 9252/21 - R$ 10.000   

449/2021 - Repasse à Associação Escolar 
Desenvolvendo o Saber - Escola de Educação 

Infantil - R$ 20.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação Escolar Desenvolvendo o Saber, 

CNPJ: 23.216.416/0001-47 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 

construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil. 
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453/2021 - Repasse à Associação Comunitária dos 
Moradores e Amigos da Vila Nova Tijuca CNPJ 
91.077.081/0001-83 - R$ 15.000 - Ver. Mauro 

Zacher/PDT 

Emenda nº 453/21 - PL 9282/21 - R$ 15.000   
458/2021 - Repasse à Associação Amigos da 
Restinga CNPJ 15.337.524/0001-40 - R$ 20.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 458/21 - PL 10276/21 - R$ 20.000  

459/2021 - Repasse à Associação de Moradores da 
Vila Tecnológica - EEI Infantil Tecnobaby - R$ 

20.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores da Vila Tecnológica, 
CNPJ 04.175.503/0001-59, para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 

construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Tecnobaby. 



461/2021 - Repasse à Escola de Educação Infantil 
Trenzinho da Alegria CNPJ 91.817.965/0001-27 - 
R$ 20.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 461/21 - PL 10648/21 - R$ 20.000   

485/2021 - Programa Adote um Escritor - aquisição 
de acervo bibliográfico para a rede municipal de 
ensino - R$ 60.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Realização do programa Adote um Escritor, prevendo a 
aquisição de acervo bibliográfico para a rede municipal de 
ensino e proporcionando a aproximação dos escritores com 
a comunidade escolar. (Emenda transferida da SMC para 
execução da SMED, por afinidade com o objeto) 



485/2021 - Programa Adote um Escritor - aquisição 
de acervo bibliográfico para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino - R$ 60000 - Ver. Reginaldo 
Pujol/DEM 

Realização do programa Adote um Escritor, prevendo a 
aquisição de acervo bibliográfico para a rede municipal de 
ensino e proporcionando a aproximação dos escritores com 
a comunidade escolar. 



535/2021 - Revitalização do ambiente recreativo da 
EMEEF Professor Elyseu Paglioli - R$ 15.000 - Ver. 
João Bosco Vaz/PDT 

Revitalização do ambiente recreativo da EMEEF Professor 
Elyseu Paglioli. 

561/2021 - Repasse à AMOVIR - Associação dos 
Moradores da Vila da Restinga CNPJ: 
88.704.234/0001-60 - R$ 30.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT 

Emenda nº 561/21 - PL 14470/21 - R$ 30.000   
575/2021 - Repasse à EMEI Vila Santa Rosa para 
reforma da quadra esportiva - R$ 20.000 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da 
Vila Santa Rosa, para reforma da quadra esportiva, com 
aquisição de materiais e serviço de mão de obra. 
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666/2021 - Valores à EMEF Saint Hilaire (Lomba do 
Pinheiro) p/ projeto afro ativos - R$ 3.000 - Ver. 
Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Saint Hilaire (rua Gervazio Braga Pinheiro, 
427 - Lomba do Pinheiro, 91570-490) para investimento no 
projeto Afroativos. 



668/2021 - Valores à EMEF Rincão (Belém Velho) p/ 

equipamentos, materiais e manutenção - R$ 7.500 
- Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Rincão, (rua Luiz Otávio, 347, Belém Velho, 
91787-330) p/ equipamentos, materiais e manutenção da 
estrutura da escola, principalmente para aquisição de um 
toldo para a área externa da escola - com o objetivo de 
impedir que os raios solares entrem diretamente nas 
salas... 



671/2021 - Valores à EMEF N. Sra. do Carmo 
(Restinga) p/ equipamentos, materiais e 
manutenção - R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF N. Sra. do Carmo (rua Bispo Marino 

Prudêncio Moreira, 95 - Restinga, 91790-206) p/ aquisição 
de equipamentos, materiais e manutenção simples da 
escola e p/ a compra de insumos para prevenir 

contaminações por corona vírus, tais como álcool em gel e 
máscaras. 



672/2021 - Valores à EMEF N. Sra. de Fátima (Bom 

Jesus) para o projeto QuilomBonja - R$ 3.000 - Ver. 
Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF N. Sra. de Fátima, (rua A Vila N S Fatima -

Divineia, 15 - Bom Jesus, RS, 91420-701) para 
investimento no projeto QuilomBonja. 



673/2021 - Valores à EMEF Morro da Cruz (São 

José) p/ equipamentos, materiais e manutenção - 
R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Morro da Cruz, (rua Santa Teresa Vl, Av. 
Comunitária, 541 - São José, 91520-713) p/ equipamentos, 

materiais e manutenção simples da escola. O valor também 
pode ser utilizado para a compra de insumos importantes 
para diminuir a possibilidade de contaminação por corona 
vírus... 



674/2021 - Valores à EMEF Moradas da Hípica p/ 
equipamentos, manutenção e materiais para 
educação física - R$ 5.000 - Ver. Karen 

Santos/PSOL 

Valores à EMEF Moradas da Hípica (rua Geraldo Tollens 
Linck, Zn Indefinida 1, 91787-115) p/ equipamentos e 
materiais para a prática de educação física.  



1018/2021 - Repasse à EMEF Neusa Goulart Brizola 
- R$ 26.900 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 1018/21 - PL 16484/21 - R$ 26.900  
019/2021 - Repasse p/ Ação Comunitária 

Participativa - ACOMPAR - R$ 20.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Repasse para a Ação Comunitária Participativa - ACOMPAR 

- CNPJ 92.925.726/0001-53, para manutenção, aquisição 
de equipamentos e material permanente. 
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023/2021 - Repasse p/ Associação de Moradores 
Jardim Ipiranga - ASMOJI e p/ EEI Jardim Ipiranga 
- R$ 20.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Associação de Moradores Jardim Ipiranga - 
ASMOJI - CNPJ 93.317.360/0001-00, referente a 
manutenção e/ou reforma, aquisição de equipamentos 
e/ou mobiliário para a Escola de Educação Infantil Jardim 

Ipiranga - CNPJ 93.317.360/0003-64. 



026/2021 - Repasse p/ Centro Comunitário Infantil 

Favo de Mel - Vila Elizabeth CNPJ 08.583.923/0001-
25 - R$ 10.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Emenda nº 026/2021 - PL 14451/21 - R$ 10.000  

082/2021 - Repasse à EMEF Prof.ª Judith Macedo de 

Araújo - R$ 36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Prof.ª JUDITH MACEDO DE ARAÚJO para a 

aquisição de material permanente, material de consumo, 

equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 


085/2021 - Repasse à EMEF Saint Hilaire - R$ 
36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Saint Hilaire para a aquisição de material 

permanente, material de consumo, equipamentos, 
mobiliário e/ou manutenção da escola. 



088/2021 - Repasse à EMEF Prof. Gilberto Jorge 

Gonçalves da Silva - R$ 36.000 - Ver. Prof. Alex 
Fraga/PSOL 

Emenda nº 088/2021 - PL 16591/21 - R$ 36.000  

089/2021 - Repasse à EMEF Jean Piaget - R$ 36.000 
- Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Jean Piaget para a aquisição de material 

permanente, material de consumo, equipamentos, 
mobiliário e/ou manutenção da escola. 



092/2021 - Repasse à EMEF Ver Martim Aranha - R$ 
36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Ver Martim Aranha para a aquisição de 

material permanente, material de consumo, equipamentos, 
mobiliário e/ou manutenção da escola. 



093/2021 - Repasse à EMEEF Prof. Lygia Morrone 
Averbuck - R$ 45.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEEF Prof. Lygia Morrone Averbuck para a 

aquisição de material permanente, material de consumo, 
equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 



094/2021 - Reforma da estrutura elétrica da EMEEF 

Prof. Luiz Francisco Lucena Borges - R$ 45.000 - 
Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Execução do projeto de reforma parcial da estrutura 

elétrica da Escola Municipal de Ensino Especial 
Fundamental Prof. Luiz Francisco Lucena Borges. 



095/2021 - Repasse à EMEEF Prof. Elyseu Paglioli - 
R$ 45.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEEF Prof. Elyseu Paglioli para a aquisição de 
material permanente, material de consumo. 

096/2021 - Repasse à EMEEF Tristão Sucupira 
Vianna - R$ 45.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEEF TRISTÃO SUCUPIRA VIANNA para a 
aquisição de material permanente, material de consumo, 
equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 
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139/2021 - Equipamentos p/ Escolas Comunitárias 
de Educação Infantil da Instituição de Educação 
Infantil Murialdo - R$ 30.000 - Ver. Mauro Pinheiro 

/PL 

Aquisição de equipamentos para Escolas Comunitárias de 
Educação Infantil INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MURIALDO - CNPJ 88637.780/0006-30. 



140/2021 - Ações de manutenção de Escolas de 
Educação Infantil - R$ 50.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL 

Gerenciamento das ações voltadas à manutenção das 

escolas de Educação Infantil com contratos, convênios, 
serviços continuados, repasses, manutenção, compra, 
construção, reformas, ampliação e qualificação das escolas. 



142/2021 - Aquisição de equipamentos para 
Associação Integração dos Anjos - R$ 40.000 - Ver. 

Mauro Pinheiro /PL 

Aquisição de equipamentos para Associação Integração dos 

Anjos - CNPJ 06.065.694/0001-21. 

143/2021 - Aquisição de equipamentos para 
Instituto de Educação Infantil N. S. de Fátima - R$ 
30.000 - Ver. Mauro Pinheiro /PL 

Aquisição de equipamentos para Instituto de Educação 
Infantil Nossa Senhora de Fátima - CNPJ 04.252.804/0001-
39. 



155/2021 - Repasse à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DOS MORADORES DO JARDIM FLORESTA 
(atividades de Educação Infantil) - R$ 46760 - Ver. 
Paulinho Motorista/PSB 

Repasse à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES 
DO JARDIM FLORESTA- Para execução de atividades de 
Educação Infantil. 



157/2021 - Repasse à ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DA VILA DA AMIZADE (atividades de 

Educação Infantil) - R$ 46760 - Ver. Paulinho 
Motorista/PSB 

Repasse à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA DA 

AMIZADE CNPJ 07.131.517/0001-69 Para execução de 

atividades de Educação Infantil. 


159/2021 - Programa de capacitação dos 
profissionais da educação para o atendimento de 
pessoas com transtorno autista - R$ 640.277 - Ver. 
Cláudio Janta/SD 

Investimento visa a criação de programa de capacitação 

dos profissionais da educação para o atendimento de 
pessoas com o transtorno do espectro autista. 



183/2021 - Equipamentos, mobiliário e material 
permanente p/ Instituto Espírita Dias da Cruz - R$ 
20.000 - Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente - Instituto Espírita Dias da Cruz (CNPJ: 
92.829.548/0001-67). 



224/2021 - Equipamentos, mobiliário e material p/ 
EEI Jardim Salomoni (EMEI João Salomoni) - R$ 
10000 - Ver. José Freitas/REP 

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente para qualificação dos atendimentos realizados 
pela Escola Infantil Jardim Salomoni (EMEI João Salomoni). 
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225/2021 - Equipamentos, mobiliário e material p/ 
EEI Meus Primeiros Passos (Lomba do Pinheiro) - R$ 
15000 - Ver. José Freitas/REP 

Aquisição de Equipamentos, mobiliário e material 
permanente para qualificação dos atendimentos realizados 
pela Escola de Educação Infantil - Meus Primeiros Passos - 
localizada na rua Ana Júlia Pereira - nº 176- Chácara das 

Peras -Lomba do Pinheiro. 



226/2021 - Repasse p/ Assoc. Com. Moradores do 
Jardim Floresta - equipamentos, mobiliários e 
material permanente (EEI Jardim Floresta - Lami) - 
R$ 15000 - Ver. José Freitas/REP 

Repasse para Associação Comunitária dos Moradores do 
Jardim Floresta - Lami CNPJ nº 01.076.325/0001-10, para 
aquisição de equipamentos, mobiliários e material 
permanente para repasse a E.E.I. Jardim Floresta Lami. 



238/2021 - Repasse à instituição Calábria Saberes 

da Esperança - R$ 60.000 - Ver. Comandante 
Nádia/DEM 

Repasse à instituição Calábria Saberes da Esperança, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 92.726.819/0004-00 

248/2021 - Aquisição e instalação equipamentos p/ 
a EMEF Chapéu do Sol - R$ 30.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT 

Aquisição e instalação equipamentos para a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Chapéu do Sol - Rua 
Pedro Raimundo, 115. 



273/2021 - Repasse a Associação dos Moradores 
Jardim São João - reforma da Creche Cantinho da 
Criança - R$ 25000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse a Associação dos Moradores Jardim São João, 
CNPJ: 92.516.533/0001-49, para reforma e troca do piso 
da Creche Cantinho da Criança, tendo como mantenedora 

a Associação dos Moradores Jardim São João. 


274/2021 - Repasse a Associação dos Moradores 
Jardim São João - reforma da Creche Cantinho da 
Criança - R$ 30000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse a Associação dos Moradores Jardim São João, 

CNPJ: 92.516.533/0001-49, para reforma e troca do piso 

da Creche Cantinho da Criança, tendo como mantenedora 
a Associação dos Moradores Jardim São João. 



280/2021 - Repasse p/ o Centro Integrado Morro da 
Cruz - itens p/ a Escola Comunitária de Educação 
Infantil Topo Gígio - R$ 30000 - Ver. Aldacir 
Oliboni/PT 

Repasse para o Centro Integrado Morro da Cruz, CNPJ: 
93.711.182/0001-90, situado na Rua São José, 29, Morro 
da Cruz, para aquisição de material permanente, utensílios 
de cozinha, eletrodomésticos, informática e 
eletroeletrônicos para a Escola Comunitária de Educação 

Infantil Topo Gígio. 



282/2021 - Repasse a Associação de Moradores da 

Vila Nova São Carlos - reforma, brinquedos e 
materiais p/ EEI Arco-Íris Encantado - R$ 15000 - 

Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse a Associação de Moradores da Vila Nova São 

Carlos, CNPJ: 92.326.750/0001-76, para a reforma da 
pracinha, compra de brinquedos e materiais permanentes 

para a Instituição de Educação Infantil Arco-Íris Encantado. 
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283/2021 - Repasse ao Clube de Mães Margarida 
Alves - reformas na Escola Comunitária de EI 
Galpãozinho - R$ 10000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse para o Clube de Mães Margarida Alves, CNPJ: 
93.661.874/0001-70, para refazer a instalação elétrica 
necessária e pintura da Escola Comunitária de Educação 

Infantil Galpãozinho. 


284/2021 - Repasse à Associação dos Moradores 

Dutra Jardim - R$ 20.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à Associação dos Moradores Dutra Jardim, CNPJ 
91311886/0001-40, para reformas e pinturas, além da 
compra de materiais permanentes. 



290/2021 - Repasse ao Instituto Leonardo Murialdo 

- Associação protetora da Infância - Projeto 
EDUCARTE (Morro da Cruz) - R$ 120000 - Ver. 

Aldacir Oliboni/PT 

Repasse ao Instituto Leonardo Murialdo – Associação 

protetora da Infância CNPJ 88.637.780/0006-30 para o 
Projeto EDUCARTE, atendimento de crianças nos altos do 

Morro da Cruz. 


296/2021 - Projeto técnico/básico p/ construção de 
EEF no Jardim das Figueiras (Juca Batista, 6.500) - 
R$ 200000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Elaboração de projeto técnico/básico para a construção de 
Escola de Ensino Fundamental para atendimento das 
crianças no Jardim das Figueiras, localizado na Av. Juca 
Batista, 6500. Área já destinada no gravame. 



303/2021 - Repasse à Associação dos Moradores da 
Vila Minuano (Escola de Educação Infantil Joana 

D'Arc) - R$ 50.000 - Ver. Professor Wambert/PTB 

Trata-se de repasse para a Associação dos Moradores da 
Vila Minuano - CNPJ 91076943/0001-53, objetivando 
adquirir mobiliário - camas/colchões - e divisórias para a 
Escola de Educação Infantil Joana D'Arc. 



304/2021 - Repasse à Associação Comunitária 
Moradores da Vila Planetário (Escola de Ensino 
Infantil Piu-Piu) - R$ 20.000 - Ver. Professor 

Wambert/PTB 

Trata-se de repasse para a Associação Comunitária 

Moradores da Vila Planetário - CNPJ 91.077.065/0001-90, 
objetivando uma pequena reforma, com colocação de 
cerâmica e pintura interna e externa na Escola de Ensino 
Infantil Piu-Piu. 



306/2021 - Repasse ao Instituto de Educação 
Infantil Lar da Criança Menino Jesus de Praga - R$ 
20.000 - Ver. Professor Wambert/PTB 

Repasse ao Instituto de Educação Infantil Lar da Criança 
Menino Jesus de Praga - CNPJ 97.260.244/0001-45, para 
auxiliar no desenvolvimento e execução de projetos de 
atendimento educacional para crianças e adolescentes 

como a aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos e 
equipamentos. 



342/2021 - Recursos ao Centro Comunitário Quinta 
do Portal (Escola de Educação Infantil Portal 
Encantado) - R$ 30.000 - Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de Recursos para o Centro Comunitário Quinta 

do Portal, CNPJ 94.436.052/0001-59, para construção de 
muro para ampliação do pátio da Escola de Educação 
Infantil Portal Encantado. 





 

135 

 

404/2021 - Repasse à EMEF América - R$ 5.000 - 
Ver. Karen Santos/PSOL 

Emenda nº 404/21 - PL 14480/21 - R$ 5.000  

413/2021 - Recursos p/ EMEF São Pedro - R$ 5.000 
- Ver. Karen Santos/PSOL 

Destina valores para a EMEF São Pedro para possibilitar a 
aquisição de equipamentos, materiais e manutenções 
simples da escola. Sendo pertinente, o valor também pode 
ser utilizado para a compra de insumos importantes para 
diminuir a possibilidade de contaminação por corona vírus, 

tais... 



417/2021 - Cestas básicas de alimentos para 
famílias necessitadas dos estudantes das EMEF(s) - 
R$ 100.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Compra e distribuição de cestas básicas de alimentos para 

serem distribuídas às famílias mais necessitadas dos 
estudantes regularmente matriculados em escolas 

municipais de educação fundamental (EMEFs), utilizando-
se enquanto critério para a distribuição o CadÚnico 
combinado, se for o caso, c 



423/2021 - Repasse à Associação de Moradores da 
Vila Nova São Carlos - EEI Arco Íris Encantado - R$ 
15.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores da Vila Nova São 
Carlos, CNPJ: 92.326.750/0001-76 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Arco Íris Encantado. 



425/2021 - Repasse à Associação Comunitária 
Loteamento Progresso - EEI Brincando e 
Aprendendo - R$ 10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação Comunitária Loteamento Progresso, 

CNPJ: 07.902.221/0001-02 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Brincando e Aprendendo. 



428/2021 - Repasse ao Círculo Operário Porto 

Alegrense - EEI Nossa Senhora dos Navegantes - R$ 
10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse ao Círculo Operário Porto Alegrense 
92.808.088/0001-90 - Para aquisição de equipamentos, 

mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil Nossa 
Senhora dos Navegantes. 



429/2021 - Repasse à Associação dos Moradores 

Dutra Jardim - EEI Dutra Jardim - R$ 15.000 - Ver. 
Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores Dutra Jardim, CNPJ: 
91.311.886/0001-40 - Para aquisição de equipamentos, 

mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil Dutra 

Jardim. 
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432/2021 - Repasse à Associação Beneficente 

Cultural e Recreativa Meu Pedacinho de Chão - 
Escola de Educação Infantil - R$ 20.000 - Ver. 
Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação Beneficente Cultural e Recreativa 
Meu Pedacinho de Chão, CNPJ 21.277.121/0001-55 - Para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente, de construção e/ou pedagógico para a Escola 

de Educação Infantil. 



433/2021 - Repasse à Associação Comunitária Nova 
Santa Rita - Escola de Educação Infantil - R$ 15.000 
- Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação Comunitária Nova Santa Rita 
90.469.073/0001-10 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil. 



435/2021 - Repasse à Associação de Moradores 
Núcleo Prisma e Arredores - EEI Vila Prisma - R$ 
15.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores Núcleo Prisma e 

Arredores, CNPJ: 08.104.597/0001-26 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Vila Prisma. 



436/2021 - Repasse à Associação Comunitária 
Recreio da Divisa da Lomba do Pinheiro - Escola de 
Educação Infantil - R$ 20.000 - Ver. Mauro 

Zacher/PDT 

Repasse à Associação Comunitária Recreio da Divisa da 
Lomba do Pinheiro, CNPJ: 92.325.224/0001-91 - Para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente, de construção e/ou pedagógico para a Escola 
de Educação Infantil. 



439/2021 - Repasse ao Clube de Mães Legionárias 

do Trabalho - EEI Tia Eva - R$ 15.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse ao Clube de Mães Legionárias do Trabalho 

89.949.366/0001-15 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil Tia Eva. 



441/2021 - Repasse ao Clube de Mães da Vila União 

- EEI Vila União - R$ 15.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse ao Clube de Mães da Vila União, CNPJ: 
92.397.009/0001-04 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil Vila União. 



442/2021 - Repasse à Sociedade dos Amigos do 
Jardim Ingá - grama sintética na área externa da 
EEI Salvatore Letieri - R$ 10.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse à Sociedade dos Amigos do Jardim Ingá, CNPJ: 
89.172.555/0001-24 - Para colocação de grama sintética 
na área externa da Escola de Educação Infantil Salvatore 
Letieri, conforme plano de trabalho em anexo. 



443/2021 - Repasse à Associação Comunitária dos 
Moradores da Ilha das Flores - EEI Anjos das Flores 
- R$ 10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação Comunitária dos Moradores da Ilha 
das Flores, CNPJ: 03.042.090/0001-71 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Anjos das Flores. 
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444/2021 - Repasse à Associação dos Moradores da 
Estrada dos Batilanos - EEI Batilanos - R$ 10.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores da Estrada dos 
Batilanos 91.312.124/0001-68 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 

Infantil Batilanos. 



445/2021 - Repasse à Instituição de Educação 
Infantil Brincando de Ciranda - Escola - R$ 4.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Instituição de Educação Infantil Brincando de 
Ciranda 02.611.844/0001-02 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola. 



446/2021 - Repasse à Associação dos Moradores do 
Jardim São João - EEI Cantinho da Criança - R$ 
15.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores do Jardim São João, 

CNPJ: 92.516.533/0001-49 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Cantinho da Criança. 



448/2021 - Repasse ao Círculo Operário Porto 
Alegrense - EEI Medianeira - R$ 10.000 - Ver. Mauro 
Zacher/PDT 

Repasse ao Círculo Operário Porto Alegrense 
92.808.088/0001-90 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil da 
Medianeira. 



450/2021 - Repasse à Casa Comunitária Estrela 

Mágica CNPJ 01.132.266/0001-50 - R$ 30.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 450/21 - PL 10649/21 - R$ 30.000  

452/2021 - Repasse à Associação de Moradores da 

Vila Mato Grosso - EEI Vila Mato Grosso - R$ 20.000 
- Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores da Vila Mato Grosso, 
CNPJ: 90.299.363/0001-62 - Para aquisição de 

equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Vila Mato Grosso. 



454/2021 - Repasse à Associação dos Moradores do 
Loteamento Tresmaiense - EEI Pé de Moleque - R$ 

20.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores do Loteamento 
Tresmaiense 13.919.058/0001-85 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 

construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 

Infantil Pé de Moleque. 
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455/2021 - Repasse à Associação dos Moradores do 
Conjunto Residencial João Pessoa - EEI Princesa 
Isabel - R$ 10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores do Conjunto 
Residencial João Pessoa, CNPJ: 07.891.928/0001-52 - Para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente, de construção e/ou pedagógico para a Escola 

de Educação Infantil Princesa Isabel. 



456/2021 - Repasse à Associação de Moradores do 
Grande Campo Novo - EEI Raio de Sol - R$ 10.000 
- Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Associação de Moradores do Grande Campo 
Novo, CNPJ: 08.628.043/0001-28 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 
construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil Raio de Sol. 



457/2021 - Repasse à Sociedade dos Amigos do 
Jardim Ingá - EEI Salvatore Letieri - R$ 20.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Sociedade dos Amigos do Jardim Ingá, CNPJ: 

89.172.555/0001-24 - Para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente, de construção e/ou 
pedagógico para a Escola de Educação Infantil Salvatore 
Letieri. 



460/2021 - Repasse ao Centro Educacional Infantil 
Tia Iara - CEITI - Escola de Educação Infantil - R$ 

10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Repasse ao Centro Educacional Infantil Tia Iara - CEITI, 
CNPJ: 07.520.282/0001-05 - Para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e material permanente, de 

construção e/ou pedagógico para a Escola de Educação 
Infantil. 



462/2021 - Repasse à Associação Comunitária Vó 
Belinha CNPJ 01.345.009/0001-05 - R$ 10.000 - 
Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 462/21 - PL 9279/21 - R$ 10.000  

463/2021 - Repasse à EEI Trenzinho da Alegria - 
playground na praça da Escola - R$ 10000 - Ver. 
Mauro Zacher/PDT 

Repasse à Escola de Educação Infantil Trenzinho da Alegria, 
CNPJ: 91.817.965/0001-27- Para troca de playground na 
praça da Escola de Educação. 



480/2021 - Repasse à Creche Estrelinha do Céu - 
R$ 30.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Repasse à Creche Estrelinha do Céu, CNPJ 
91.697.599/0001-10, para realização de suas atividades e 
aquisição de materiais e equipamentos. 



488/2021 - Repasse à Instituição Comunitária de 

Educação Infantil e Infanto Juvenil Isabel Vieira - R$ 
45.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Repasse à Instituição Comunitária de Educação Infantil e 
Infanto Juvenil Isabel Vieira, CNPJ 10.918.645/0001-61, 

para realização de suas atividades e aquisição de materiais 
e equipamentos. 
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493/2021 - Repasse à Centro de Educação Infantil 
a Caminho do Sol - R$ 45.000 - Ver. Reginaldo 
Pujol/DEM 

Repasse à Centro de Educação Infantil A Caminho do Sol, 
CNPJ 09.943.703/0001-28, para realização de suas 
atividades e aquisição de materiais e equipamentos. 



533/2021 - Repasse à Associação Comunitárias dos 
Moradores do Condomínio Cristal - EEI Anjinhos de 
Cristal - R$ 15.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Repasse à Associação Comunitárias dos Moradores do 
Condomínio Cristal, CNPJ nº 03.426.492/0001-70, para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material para a EEI 

Anjinhos de Cristal. 


534/2021 - Repasse à EEI Vó Belinha para aquisição 
de equipamentos, mobiliário e material permanente 
- R$ 10.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Repasse a EEI Vó Belinha, CNPJ 01.345.009/0001-05, para 
aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente. 



536/2021 - Projeto Robótica Educacional da EMEF 
Heitor Villa Lobos - R$ 15.000 - Ver. João Bosco 
Vaz/PDT 

Projeto Robótica Educacional da EMEF Heitor Villa Lobos. 

537/2021 - Projeto de Informática EMEF Prof. Ana 
Iris do Amaral - R$ 15.000 - Ver. João Bosco 
Vaz/PDT 

Projeto de Informática EMEF Prof. Ana Iris do Amaral. 

538/2021 - Aquisição de tablets e equipamentos de 
multimídia para a EMEF Prof. Luiz Francisco Lucena 
Borges - R$ 15.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Aquisição de tablets e equipamentos de multimídia para a 

EMEF Prof. Luiz Francisco Lucena Borges. 

539/2021 - Projeto de Informática da EMEF Vila 

Monte Cristo - R$ 20.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 
Projeto de Informática da EMEF Vila Monte Cristo. 

540/2021 - Manutenção da infraestrutura da EMEI 
Vila Nova - R$ 20.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Manutenção da infraestrutura da EMEI Vila Nova. 
547/2021 - Repasse a EEI Cantinho dos Piás para 
equipamentos, mobiliário e material permanente - 
R$ 30.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Repasse a EEI Cantinho dos Piás, CNPJ 94.067.204/0001-
93, para aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente. 



548/2021 - Repasse à Associação dos Moradores da 
Vila da Amizade - EEI Cantinho Encantado - R$ 
20.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Repasse à Associação dos Moradores da Vila da Amizade, 
CNPJ 07.131.517/0001-69, para manutenção da EEI 
Cantinho Encantado. 



549/2021 - Aquisição de equipamentos para a EMEF 
Campos do Cristal - R$ 15.000 - Ver. João Bosco 
Vaz/PDT 

Aquisição de equipamentos para a EMEF Campos do Cristal. 
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550/2021 - Projeto Plataformas Digitais da EMEF 
Nossa Senhora do Carmo - R$ 25.000 - Ver. João 
Bosco Vaz/PDT 

Projeto Plataformas Digitais da EMEF Nossa Senhora do 
Carmo. 

551/2021 - Equipamentos e revitalização do 
ambiente recreativo da EMEF Ver. Carlos Pessoa de 
Brum - R$ 20.000 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Aquisição de equipamentos e revitalização do ambiente 
recreativo da EMEF Ver. Carlos Pessoa de Brum. 

552/2021 - Manutenção do espaço educação infantil 
da EMEI Miguel Granato Velasquez - R$ 20.000 - 
Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Manutenção do espaço educação infantil da EMEI Miguel 
Granato Velasquez. 

557/2021 - Projeto de Informática da EMEF João 
Antônio Satte - R$ 20.000 - Ver. João Bosco 
Vaz/PDT 

Projeto de Informática - EMEF João Antônio Satte. 

571/2021 - Repasse à Associação dos Moradores do 
Loteamento Santa Paula - EEI Planeta Mágico - R$ 
20.000 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse à Associação dos Moradores do Loteamento Santa 
Paula (CNPJ: 08.925.124/0001-90) para aquisição de 
material pedagógico e manutenção de brinquedos e 
equipamentos para as crianças da Escola de Educação 

Infantil Planeta Mágico. 



572/2021 - Repasse à Associação dos Moradores e 
Amigos da Vila Tronco Neves e Arredores 

AMAVTRON - EEI Amavtron - R$ 20.000 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse à Associação dos Moradores e Amigos da Vila 
Tronco Neves e Arredores AMAVTRON, CNPJ: 
91.343.632/0001-03 para a manutenção e/ou reforma, 

aquisição de equipamentos e/ou mobiliário da Escola de 
Ensino Infantil Amavtron. 



576/2021 - Repasse à EMEI Nova Gleba para 
cobertura da quadra esportiva - R$ 20.000 - Ver. 

Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 
Nova Gleba, para a instalação da cobertura na quadra 
esportiva, com aquisição de materiais e serviço de mão de 
obra. 



583/2021 - Repasse à Associação dos Moradores da 
Vila Restinga - AMOVIR - equipamentos para 
capacitação da comunidade - R$ 20000 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse para a Associação dos Moradores da Vila Restinga 
- AMOVIR - CNPJ: 88.704.234/0001-60, para a aquisição e 
instalação de equipamentos para capacitação e organização 
da comunidade. 



667/2021 - Valores à EMEF Saint Hilaire (Lomba do 
Pinheiro) p/ equipamentos, materiais e manutenção 
- R$ 7.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Saint Hilaire (rua Gervazio Braga Pinheiro, 
427 - Lomba do Pinheiro, 91570-490) para equipamentos, 
materiais e manutenção simples da escola.  
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669/2021 - Valores à EMEF Professor Gilberto Jorge 

Gonçalves da Silva p/ equipamentos, materiais e 
manutenção - R$ 10.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Professor Gilberto Jorge Gonçalves da Silva 
(rua Morro Alto, 433 - Zn Indefinida 1, 91751-650) p/ 
equipamentos, materiais e manutenções simples da escola. 
Valor também pode ser utilizado para a compra de insumos 
importantes para diminuir a possibilidade de 
contaminação... 



670/2021 - Valores à EMEF Porto Alegre EPA 
(Centro) p/ equipamentos, materiais e manutenção 
- R$ 5.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Valores à EMEF Porto Alegre - EPA - (rua Washington Luiz, 
203, Centro, 90010-460) p/ equipamentos, materiais e 
manutenções simples da escola. O valor também pode ser 
utilizado para a compra de insumos importantes para 

diminuir a possibilidade de contaminação por corona vírus, 
como álcool... 



1011/2021 - Recursos à Instituição Vó Ana - ações 

e atividades para crianças - R$ 13478 - Ver. Márcio 
Bins Ely/PDT 

Destinação de Recursos para Instituição Vó Ana, CNPJ 

01.591.149.0001-55, para realização de ações e atividades 
destinadas para educação de crianças. 



1113/2021 - Repasse para Projeto de Escola Cívico 

Militar com o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul - R$ 209328 - Ver. (agrup.) 

Repasse para desenvolver Projeto de Escola Cívico Militar 

com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Emendas 
482, 483 e 501. 



1117/2021 - Cestas básicas de alimentos para 

famílias necessitadas dos estudantes das EMEF(s) - 

R$ 115000 - Ver. (agrup.). Emendas 420 e 421. 

Compra e distribuição de cestas básicas de alimentos para 
serem distribuídas às famílias mais necessitadas dos 

estudantes regularmente matriculados em escolas 
municipais de educação fundamental (EMEFs). 



29/2021 - Repasse para Centro de Reabilitação São 
João Batista - EEE e EFI do Educandário 

(manutenção, materiais e mobiliário) - R$ 25000 - 
Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Centro de Reabilitação São João Batista - 
Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental 
Incompleto do Educandário - CNPJ 92.967.702/0001-67, 
para manutenção, aquisição de materiais e mobiliário para 
o Centro. 



090/2021 - Repasse à EMEF de Surdos Bilíngue 
Salomão - R$ 36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF de Surdos Bilíngue Salomão para a 
aquisição de material permanente, material de consumo, 

equipamentos, mobiliário e/ou manutenção da escola. 


091/2021 - Repasse à EMEF Heitor Vila Lobos - R$ 
36.000 - Ver. Prof. Alex Fraga/PSOL 

Repasse à EMEF Heitor Vila Lobos para a aquisição de 

material permanente, material de consumo, equipamentos, 

mobiliário e/ou manutenção da escola. 
 



 

142 

 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Percentual 89,30% 100,00% 

Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Finais (6º ao 9º ano) Percentual 78,90% 100,00% 

Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Percentual 21,80% 13,8% 

Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Finais (6º ao 9º ano) Percentual 47,60% 46,3% 

307/2021 - Repasse à FECI - Fundação Educacional 
e Cultural do Sport Club Internacional (Projeto 
Interagir) - R$ 40.000 - Ver. Professor 
Wambert/PTB 

Repasse ao Instituto de Educação Infantil Lar da Criança 
Menino Jesus de Praga - CNPJ 97.260.244/0001-45, para 
auxiliar no desenvolvimento e execução de projetos de 
atendimento educacional para crianças e adolescentes 
como a aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos e 
equipamentos. 



328/2021 - Repasse ao Centro Infantil Renascer da 
Esperança - reforma do ginásio - R$ 44000 - Ver. 
Hamilton Sossmeier/PTB 

Repasse para o Centro Infantil Renascer da Esperança CNPJ 
01.684.953/0001-89 com a finalidade de destinar o valor 
total de R$ 44.000,00 para a conclusão da reforma do 
ginásio. 



396/2021 - Repasse à EMEF Heitor Villa Lobos - R$ 

5.500 - Ver. Karen Santos/PSOL 
Emenda nº 396/21 - PL 14469/21 - R$ 5.500   

422/2021 - Repasse à Associação de Pais e Mães da 
Vila Nova Brasília CNPJ 92.324.177/0001-61 - R$ 
15.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 422/21 - PL 9283/21 - R$ 15.000   
451/2021 - Repasse à Associação de Moradores do 
Mangue Seco ASMOSECO CNPJ 10.627.179/0001-
65 - R$ 10.000 - Ver. Mauro Zacher/PDT 

Emenda nº 451/21 - PL 10274/21 - R$ 10.000   
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 9º 
ano do Ensino Fundamental 

Percentual 53,10% 58,70%  

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 5º ano do 
Ensino Fundamental 

Percentual 52,40% 63,70%  

Atendimento em Creches (0 a 3 anos e 11 meses) Percentual 78,00% 77,60%  

Atendimento em Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses) Percentual 100,00% 100,00%  

Creches Inacabadas com Obras Concluídas e Abertas Creches 1 1  

Oferta de Escolarização para Alunos com Necessidades Educativas Especiais por 
meio de Instituições Parceiras 

Percentual 100% 100%  

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 5º 
ano do Ensino Fundamental 

Percentual 60,50% 53,20% 
Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 9º ano do 

Ensino Fundamental 
Percentual 35,30% 29,00% 

Escola de Educação Infantil com horário estendido Percentual 13,36% 12,00% 

Escolas de Ensino Fundamental premiadas por reconhecimento Escolas 10 0  

Projetos premiados por reconhecimento Projetos 406 0  

Alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano) com Distorção Idade-Série atendidos em 
programas de Correção de Fluxo 

Percentual 25% 0% 

Escolas Cívico-Militares Escolas 2 0 

 



 

144 

 

Secretaria Municipal de 

SEGURANÇA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

37%

Meta parcialmente atingida

38%

Meta não atingida

25%

Concluído

50%
Não Concluído

50%
Meta atingida

67%

Meta parcialmente atingida

16%

Meta não atingida

17%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Obra de Ampliação do CEIC 

(Programa POA Segura) 

Transformar o CEIC para que seja o ponto focal de Comando e Controle dos serviços da cidade, recebendo 
as solicitações de ações dos serviços públicos, recebendo as informações das demais secretarias e 
controlando as ações que ocorrem em todo o território de Porto Alegre. Bem como, a integração com o 
Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e do 
Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI), para troca de informações de segurança. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de aumento da estrutura física do CEIC para comportar todos os integrantes que 
farão parte da nova Estrutura de Governança do CEIC. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão da licitação do Projeto Executivo da Obra de Ampliação 
do CEIC. 

Licitação em fase de elaboração de contrato com a empresa 
vencedora. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização Operacional da Guarda 
Municipal (Programa POA Segura) 

Redução no tempo de atendimento as ocorrências; Redução no número de ocorrências de danos 
ao patrimônio público; Redução número de ocorrências em espaços públicos municipais; 
Redução da idade média da frota de viaturas. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de modernizar e reaparelhar a Guarda Municipal para atuação operacional. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aquisição de 75 Computadores. Aquisição dos computadores concluída. 100% 
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Aquisição de Caminhão. 
Caminhão adquirido em fase de personalização restando apenas o emplacamento e a 
adesivagem. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implementar Governança no CEIC 
Tornar o CEIC o ponto focal de comando e controle dos serviços da cidade, recebendo as solicitações 
de ações dos serviços públicos, recebendo as informações das demais secretarias e controlando as 
ações que ocorrem em todo o território de Porto Alegre. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de maior agilidade e transparência aos processos internos, para a obtenção de um 
comando mais efetivo com a redução de falhas, coibição de fraudes e centralização da gestão. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão e aprovação da proposta de estrutura de pessoal do CEIC. Proposta de Estrutura de Pessoal aprovada e concluída. 100% 

Publicação de decreto de regulamentação do CEIC. Decreto de regulamentação do CEIC publicado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma da Nova Sede da Guarda Municipal 
(Programa POA Segura) 

Transformar o interior do Parque Marinha do Brasil como ponto central para as operações da 
Guarda Municipal, que além das melhorias nas instalações, o poder público estará ocupando 
espaço de grande circulação reforçando a segurança daquele território. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de reforma na estrutura física do prédio no Parque Marinha do Brasil a qual servirá 
de sede para o Comando da Guarda Municipal. 

População de Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão do projeto arquitetônico para a obra de reforma da Nova Sede da 

Guarda Municipal. 
Projeto Arquitetônico concluído. 100% 

Conclusão dos projetos complementares da Obra de Reforma da Nova Sede da 
Guarda Municipal. 

Projetos complementares em elaboração. 70% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cercamento Eletrônico 

(Programa POA Segura) 

O incremento das câmeras de vigilância, de equipes móveis dotadas de aparatos tecnológicos, de 
comunicação e monitoração nas cidades traz a sensação de segurança para o cidadão e diminui a 
oportunidade de violência e de crime. 



Justificativa Público-alvo 

Em 2018 (sobre dados de 2017), Porto Alegre registrou a maior taxa de roubo e furto de veículos 
do país. O crime ocorre quando um infrator e um alvo se encontram, em um mesmo tempo e local, 

sem a presença de um guardião, que pode ser humano ou um dispositivo de segurança. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão da implantação de câmeras de monitoramento de veículos em 
todas as entradas e saídas de Porto Alegre. 

Implantação de câmeras nas entradas e saídas de Porto Alegre 
concluída. 

100% 

Conclusão do Termo de Referência para aquisição dos pontos de 

monitoramento eletrônico. 
Termo de referência concluído. 100% 

Conclusão da fase de habilitação da licitação dos pontos de monitoramento 
eletrônico. 

Termo de referência em cotação no mercado (orçamentação). 0% 

Conclusão do termo de referência para aquisição da plataforma de 

videomonitoramento. 
Termo de referência concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização da Defesa Civil 
(Programa POA Segura) 

Minimizar a possibilidade de ocorrências e mitigar os efeitos danosos provocados pelo sinistro; Articular 
e coordenar os esforços da Administração Pública Municipal no desenvolvimento e desempenho das ações 
executivas de proteção e defesa civil; Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por 
fenômenos adversos, gerenciando as ações necessárias ao restabelecimento da normalidade. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade qualificar as ações em caso de desastres, estado de calamidade pública e situações 

de emergência, assistindo à população atingida. 
População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão do termo de referência para aquisição dos equipamentos meteorológicos. Termo de Referência em elaboração. 50% 

Conclusão de termo de referência para aquisição de Bote Inflável e Motor de Popa. Termo de Referência concluído. 100% 

Conclusão de termo de referência para aquisição de viaturas 4x4. Termo de Referência concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estruturação da SMSEG 
Unificar todas as fiscalizações da PMPA; Readequar os processos da Junta Militar; Realizar a 
mudança da SMSEG para nova sede, evitando gastos com aluguel. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de reorganização da Secretaria Municipal da Segurança diante das mudanças 
ocorridas em virtude da Reforma Administrativa. 

Servidores PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão da definição da nova sede da SMSEG. 
Definido que a nova sede da SMSEG será na Siqueira Campos, 
1300. 

100% 
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Publicação do decreto de criação da Diretoria Geral de Fiscalização. Decreto da Diretoria Geral de Fiscalização publicado. 100% 

Conclusão dos ajustes no sistema COIWEB para utilização no Escritório 

de Fiscalização. 
Ajustes no sistema COIWEB solicitado a PROCEMPA concluído. 100% 

Publicação do projeto de Lei de Incentivo à Segurança. Minuta do Projeto de Lei em elaboração. 0% 

Realização da mudança da SMSEG para a nova sede. Em elaboração o projeto para adequação do local da nova sede. 0% 

Definição das Diretrizes de Política Pública de Segurança. Diretrizes de Políticas Pública em elaboração. 0% 

Definição dos programas e projetos para o Plano Municipal de 
Segurança Pública. 

Em elaboração as Diretrizes de Política Pública de Segurança. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Escritório de Fiscalização 

(Programa POA Segura) 

Criação do Escritório de Fiscalização, unificando todas as fiscalizações, hoje dispersas em diversos órgãos, 
sob gestão única, com a competência de coordenar e executar as ações de fiscalização e de vistorias de 

âmbito municipal de forma integrada e unificada. 


Justificativa Público-alvo 

Necessidade de otimizar, integrar e sistematizar as ações fiscalizatórias realizadas no município, centralizando o processo de 
decisão e tornando mais eficiente a gestão dos recursos e das equipes que realizam a fiscalização do comércio, das relações 
de consumo, da construção civil e de várias outras áreas que a prefeitura tem a responsabilidade de supervisionar. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Concluir o Sistema de Fiscalização Municipal (Projeto de Lei). Publicado Decreto de criação da DGF na SMSEG. 30% 

Concluir a Criação dos Fiscais de Atividades Urbanas (Projeto de Lei). Projeto de Lei em elaboração. 0% 

Garantir recursos na LOA 2022 para a DGF. Recursos garantidos na LOA 2022. 100% 
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Definição da nova sede da DGF e mudança para o local definido. Definido que DGF permanecerá na sede da Travessa do Carmo. 100% 

Orçamentação pela PROCEMPA, solicitação e aprovação de PL. Orçamento concluído. 35% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Parlamentares 
Federais na SMSEG (OGU) 

Fortalecer as Ações de Segurança Pública por Meio da 
Implantação de Sistema de Videomonitoramento (R$ 
245.147,85) - Dep. Covatti Filho 

Valor total de R$ 245.147,85.  
Emendas Impositivas da 
CMPA na SMSEG - 2020 

457/2020 - Alocação de recursos na atividade 4255 - R$ 
50.000 - Ver. Mendes Ribeiro/DEM 

Nº 457/2020 - Mendes Ribeiro - Alocação de 
recursos na atividade 4255 - R$ 50.000 

Emendas Impositivas da 

CMPA na SMSEG - 2021 

468/2021 - Alocação de recursos na atividade 4255 - R$ 
50.000 - Ver. Mendes Ribeiro/DEM 

Alocação de recursos na atividade 4255. 
190/2021 - Aquisição de Drone para SMSEG - R$ 40.000 - 
Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de 1 (um) Drone para a SMSEG. 
335/2021 - Repasse para a compra de munição para a 
Guarda Municipal - R$ 50.000 - Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Repasse para a compra de munição para a Guarda 
Municipal. 

569/2021 - Aquisição de uniformes e EPIs para a Guarda 
Municipal - R$ 500.000 - Ver. Felipe Camozzato/Novo 

Aquisição de uniformes e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para a Guarda 

Municipal. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Atendimento das Ocorrências pela Defesa Civil Horas 22 3,6  

Tempo médio de Atendimento de Ocorrências (vandalismo e depredações) pela 

Guarda Municipal 
Minutos 48 33  

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Praças Ocorrências 1.055 822  

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Unidades Básicas de Saúde Ocorrências 1.366 1.483  

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Escolas Municipais Ocorrências 389 482  

Ocorrências de Danos ao Patrimônio Público Ocorrências 121 239 
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Secretaria Municipal de 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%

Concluído

31%

Não Concluído

69%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma do Ginásio Tesourinha 
(Emenda OGU - Dep. João Derly) 

Reformar e modernizar o Ginásio Tesourinha, com objetivo de obtenção do alvará de prevenção e 

proteção contra incêndio, adequação e funcionamento pleno das instalações hidro sanitárias e 
elétricas. 



Justificativa Público-alvo 

É um espaço para realização de atividades e eventos esportivos e culturais da cidade, sediando inclusive competições 
oficiais, tratando-se, portanto, de local de afluência de público. Construído na década de 80, sua estrutura física está 
deteriorada pelo tempo e pela falta de manutenção do espaço, além disso necessita adequações para atender a legislação 

vigente no que se refere à manutenção predial, segurança, prevenção e proteção contra incêndios e acessibilidade. Há 
inquérito civil do Ministério Público instaurado sobre a falta de segurança no espaço. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Lançar o Edital para Execução da Obra etapa contrato Caixa. Edital lançado. 100% 

Captar o recurso restante para a Reforma do Ginásio Tesourinha 
necessário para obter PPCI e acessibilidade. 

Está sendo priorizado pela SMAMUS, mas ainda não tem contrapartida 
disponível. 

30% 

Aprovar o Projeto Executivo na Caixa Econômica Federal. Projeto Aprovado. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Clube Escolar 

Ofertar a vivência do esporte recreativo e do lazer às crianças e jovens do município de Porto Alegre, 
ampliando assim os processos de aprendizagem esportiva e as habilidades socioemocionais, buscando 

favorecer a inclusão de alunos em vulnerabilidade social e da Educação Especial; Será implementado um 
programa formativo que deverá prover até duas aulas por semana, por turma formada, sendo cada turma 
dividida conforme faixa etária. As atividades serão realizadas no turno matutino ou vespertino. 



Justificativa Público-alvo 

O projeto Clube Escolar visa o desenvolvimento saudável de crianças e jovens, promovendo momentos de interação 

social, desenvolvimento de habilidades e capacidades corporais, melhorando a saúde física, mental e permitindo assim o 
desenvolvimento cognitivo através do incentivo e promoção do esporte. Projetos como o Clube Escolar é o caminho 
trilhado pelas equipes técnicas da SMED e da SMELJ, tendo sempre como foco uma vida mais saudável, onde os jogos 
se incorporam às atividades do cotidiano das escolas e das comunidades locais. Ademais, quanto mais cedo o aluno 
vivenciar e compreender a importância do esporte em sua vida, melhor será para o seu desenvolvimento social, motor e 
cognitivo. Com esse pensamento, o projeto foi construído para oferecer a possibilidade de vivenciar modalidades 

esportivas diversificadas, trazendo pontos positivos como o desenvolvimento de competências e de habilidades 
fundamentais no processo de desenvolvimento de crianças e jovens. Tendo o propósito de disponibilizar um maior acesso 
às atividades esportivas, a proposta oferece aos alunos da rede pública municipal a possibilidade da prática de exercícios 
de forma extracurricular por intermédio da parceria entre a SMED e a SMELJ. A SMED fará a contratação de professores 
por intermédio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) para o desenvolvimento do projeto nas escolas. O projeto pretende promover modalidades de 
esporte utilizando os espaços adequados disponíveis em cada uma das escolas selecionadas no município de Porto Alegre, 

adaptando cada local a cada modalidade, conforme sua estrutura e considerando suas possibilidades. Amplia-se também 
a possibilidade da utilização de espaços públicos como praças, ginásios e quadras da prefeitura que existirem nas 
comunidades próximas às escolas. Assim, o Projeto Clube Escolar, por meio das práticas esportivas previstas, pretende 
auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades específicas importantes para o desenvolvimento integral das 
crianças, adolescentes e jovens, enfrentando a evasão escolar e a distorção idade/série, auxiliando ainda na promoção 
de uma cultura de paz, com foco na promoção do desenvolvimento saudável e na qualidade de vida dos alunos da rede 
municipal. 

Alunos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantar o Clube Escolar em 04 escolas da 
Rede Municipal. 

Edital de Chamamento Público Publicado 60% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações na área da atividade 

física e esportiva de 
atendimento na pandemia 

Promover atendimento de atividades físicas, 

esportivas e de lazer via redes sociais para 
todas as faixas etárias 

Qualificar o atendimento virtual com apoio técnico e 
ferramentas tecnológicas.  

Fortalecimento da Politica 

Municipal da Juventude 
 

Juventude e Geração de Renda 
Proporcionar ações e atividades para qualificação profissional, 

inserção no trabalho e fomento do empreendedorismo.  

Juventude e Desenvolvimento Social  

Promover ações e atividades para o desenvolvimento da 

cidadania, combate a violência, garantia de direitos e inclusão 
social 

 

Juventude e Saúde  

Desenvolver ações e atividades que promovam a saúde física 

e mental, prevenção da gravidez na adolescência e redução de 
danos referente a droga dição e alcoolismo. 

 

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMELJ - 2021 

521/2021 - Recursos para a manutenção das 

unidades recreativas municipais - R$ 50.000 
- Ver. Cassiá Carpes/PP 

Recursos para a manutenção das unidades recreativas 
municipais. 

553/2021 - Materiais e equipamentos 
esportivos (bolas, redes, cones, cordas, 

coletes, uniformes etc.) p/ todas as idades - 
R$ 249.194 - Ver. João Bosco Vaz/PDT 

Aquisição de materiais e equipamentos esportivos, tais como: 
bolas, redes, cones, cordas, coletes, uniformes, e demais itens 
necessários para o desenvolvimento das diversas modalidades 
e atividades de esporte, recreação e lazer, visando contemplar 
todas as faixas etárias. 

 

520/2021 - Recursos para a aquisição de 
materiais esportivos para as unidades 
recreativas - R$ 50.000 - Ver. Cassiá 
Carpes/PP 

Recursos para a aquisição de materiais esportivos para as 
unidades recreativas.  

574/2021 - Realização de prova de 

competição na modalidade Estrada (Speed 
Ciclismo e Mountain Bike). - R$ 20.000 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT 

Realização de prova de competição na modalidade Estrada 
(Speed Ciclismo e Mountain Bike).  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

27/2021 - Para realização do Circuito 
Esportivo - Jogo do Câmbio (equipamentos e 
materiais). - R$ 30.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Para realização do Circuito Esportivo - Jogo do Câmbio, no 
município de Porto Alegre e demais etapas da competição, para 
compras de equipamentos e materiais necessários para a 
realização do evento. 

 

275/2021 - Materiais esportivos p/ a 
comunidade do Campo da Tuca via 
Associação Comunitária Campo da Tuca - R$ 
10.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Compra de materiais esportivos (camisetas, chuteiras, bolas, 
redes) para a prática de esporte e lazer para a comunidade do 
Campo da Tuca por meio da Associação Comunitária Campo da 
Tuca, CNPJ 87.132.825/0001-48. 

 

287/2021 - Repasse à Associação dos 
Moradores do Lot. Santa Paula - materiais 
esportivos (Esmeralda) - R$ 10.000 - Ver. 
Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à Associação dos Moradores do Loteamento Santa 
Paula, CNPJ 08.925.124/0001-90, para compra de materiais 
esportivos para desenvolvimento de trabalho esportivo na 
comunidade Esmeralda. 

 

288/2021 - Repasse a Associação dos 
Moradores Santa Paula - materiais esportivos 
p/ crianças indígenas da L. Pinheiro (Guaranis 
e Caigangues) - R$ 20.000 - Ver. Aldacir 
Oliboni/PT 

Repasse a Associação dos Moradores Santa Paula, CNPJ: 
08.925.124/0001-90, para a aquisição de materiais esportivos 
para a prática de esporte das crianças das comunidades 
indígenas da Lomba do Pinheiro (Parada n° 22 Guaranis e 
parada n°24 Caigangues). 

 

034/2021 - Realização dos Jogos da Terceira 

idade p/ DIRESP/SMDSE, conf. Lei 
8.794/2001 - R$ 10.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Realização dos Jogos da Terceira idade, por meio da Diretoria 

de Esporte Recreação e Lazer - DIRESP, vinculada à SMDSE, 
conforme Lei 8.794/2001, destinado à aquisição de materiais e 
equipamentos necessários ao evento. 

 

217/2021 - Ampliação, construção e 
recuperação do Centro Comunitário da Vila 
Ingá - R$ 100.000 - Ver. Mauro Pinheiro/PL 

Ampliação, construção e recuperação do Centro de 
Comunidade da Vila Ingá.  

Emendas Parlamentares 

Federais na SMELJ (OGU) 

Modernização de Campo de Futebol Vila 

Safira (R$ 291.826,83) - Dep. João Derly 

Trata-se de recursos para melhorias do espaço esportivo, que 
propiciará um espaço qualificado não somente para a 
comunidade local da Vila Safira, como também para todo o 
Bairro Mário Quintana, o qual possui o menor IDH de Porto 
Alegre. 

 

Aquisição de Equipamentos Esportivos (R$ 
252.501,06) - Dep. Bibo Nunes 

Aquisição de equipamentos para as academias de musculação 
das Unidades Esportivas.  90% do material já foi adquirido, a 
pendência é a aquisição das esteiras, será realizada nova 
licitação. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Unidades Esportivas 
Unidades 
Esportivas 

19 19  

Unidades Esportivas Revitalizadas Percentual 6% 6%  

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em atividades 
esportivas, recreativas e de lazer realizados nas Unidades Recreativas 

Atendimentos 169.400 359.528  
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

12%

Meta parcialmente atingida

50%

Meta não atingida

25%

Cancelado

13%

Concluído

20%

Não Concluído

80% Meta atingida

100%



 

159 

 

Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Formação para o Mercado de 
Trabalho do Futuro 

Qualificar a mão de obra para o novo mercado de trabalho, o qual restou impactado pela constante 
evolução da revolução digital. A população Porto Alegrense precisa dispor de meios para desenvolver 
habilidades e características antes não exigidas, habilitando-a para atuar de maneira competitiva no 
mercado de trabalho do futuro. 



Justificativa Público-alvo 

Ao longo dos últimos 12 anos o Município de Porto Alegre empregou através do SINE Municipal 22.539 

pessoas, principalmente em vagas voltadas para prestação de serviços (11.949), comércio (7183) e 
construção (1454). Ou seja, neste período, 91% das vagas de trabalho e emprego ao tradicional mercado 
de trabalho. Em contrapartida, nestes mesmos 12 anos, significativas transformações tecnológicas 
revolucionaram o mercado de trabalho. A cada dia novas profissões surgem, com um perfil de habilidades 
absolutamente distintas daquelas anteriormente referidas. Entre 2009 e 2021 apenas 1.269 pessoas foram 
colocadas em vagas de emprego na área de tecnologia de informação e comunicação, restando evidenciada 
a necessidade de desenvolvimento do presente projeto. 

O projeto será dividido em módulos, 

possibilitando à participação mais ampla da 
população, todavia, o público principal será 
voltado a pessoas jovens, dos 18 aos 30 
anos, ou a aqueles que possuam não se 
encontrem nesta faixa etária, mas maior 
facilidade de acesso à recursos 
tecnológicos. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Projeto Técnico Elaborado. Projeto Elaborado. 100% 

160 vagas em Cursos de no mínimo 30 horas. 210 vagas em cursos profissionalizantes. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Rede de Atendimento e 
Proteção da Mulher 

Reestruturar a rede de atendimento e proteção da mulher em situação de violência no município através da 
qualificação de fluxos e competências dos componentes desta rede Inter setorial e interinstitucional, 

aprimoramento e implementação de sistema de informação, tecnologias e serviços a serem disponibilizados, 
visando à superação da situação de violência e violação de direitos fundamentais destas mulheres e efetividade 
do sistema de garantia de direitos. 



Justificativa Público-alvo 

Necessária estruturação de direcionamento político administrativo da coordenação de políticas públicas para mulheres no 
âmbito municipal. Imprescindível formalização de fluxos e competências dos componentes da rede de atendimento e 

proteção à mulher que efetive o compromisso de qualificação e celeridade do sistema de garantia de direitos. Ausência de 
serviços que atendam aos requisitos de acolhimento de curta duração, sem necessidade de sigilo e afastamento total da 
mulher e seus filhos menores de possíveis redes de apoio. Primordial adequação de sistema informatizado para registro de 
dados integrados e equipamentos de tecnologia para realização do trabalho no CRAM. 

Mulheres em situação de 
violência e seus filhos 
menores que sofrem os 
impactos das violações 
sistemáticas de direitos. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação do Termo de Cooperação Rede de Atendimento e Proteção à 
Mulher. 

Já está pronta a minuta do documento, em revisão. Ainda não 
foi publicado, previsão fevereiro/março. 

80% 

Termo de cooperação com o Estado do RS para Acolhimento Provisório em 
rede de hotéis: "Programa Acolhe". 

Termo assinado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos 
Conselhos Tutelares 

Qualificar o trabalho dos conselheiros e servidores. Proporcionar um ambiente adequado e acolhedor para o 
atendimento às demandas. Atender recomendações técnicas de segurança. Implantar um sistema informatizado. 
Integrar o atendimento dos Conselhos Tutelares e rede de proteção. 



Justificativa Público-alvo 

As sedes dos Conselhos Tutelares foram se deteriorando ao longo dos anos, motivando altos gastos com manutenção e 
desgaste na relação entre Conselheiros e Prefeitura. Além de proporcionar melhores condições de trabalho e de entrega à 
comunidade, em muitos locais, as reformas fazem-se necessárias para se adequarem às leis de segurança vigentes. 

Conselheiros, servidores e 
comunidade atendida. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Locação das 4 nova sedes do Conselho Tutelar da 

Microrregião 1, 8, 9 e 10. 
Locação das 4 nova sedes do Conselho Tutelar da Microrregião 1, 8, 9 e 10. 100% 

Elaboração do Projeto de Reforma da Sede do Conselho 
Tutelar da Microrregião 3. 

Projeto está em finalização. 95% 

Elaboração do Projeto de Reforma da Sede do Conselho 
Tutelar da Microrregião 4. 

Projeto em finalização. 95% 

Elaboração do Projeto de Reforma da Sede do Conselho 

Tutelar da Microrregião 1. 

Retirada prioridade tendo em vista que o prédio que seria reformado para a 

nova sede do CT1 está em avaliação para ser concedido à Escola Concórdia. 
0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Programa de Acesso aos Direitos Básicos Reduzir ao máximo os indicadores de pobreza extrema em porto alegre. 

Justificativa Público-alvo 

Normalmente se trabalha com as populações em situação de rua, pobreza e vulnerabilidade por meio de políticas 
assistenciais tradicionais. Essa gestão forma uma nova equação política, que permite uma inovação de métodos e 
tecnologia na política de proteção. Para isso, se quer trabalhar na direção de reduzir a extrema pobreza na cidade. Isso 

significa: identificar os principais bolsões, manchas de pobreza extrema na cidade e tentar quantificar qual o tamanho 
desta população. Chegar a isso com nossa possibilidade de atuação e desenvolver políticas bastantes transversais e 
ambicionas em sua metodologia, para prover ações que reduzam a exclusão dessa população, que reduzam o grau de 
miséria e pobreza na cidade. Atuar com métodos de mensuração do universo a ser atendido e dos resultados obtidos. 

Antes da pandemia o dado 
estimado era de 30 mil porto-

alegrense vivendo abaixo da 
linha da pobreza. Este será o 
público de arranque da análise. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Elaborar Mapa da Extrema Pobreza em Porto Alegre. Mapa elaborado. 100% 

Mapear os serviços que atendem a população em 
vulnerabilidade. 

Serviços Mapeados. 100% 
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Elaboração do Plano de Combate à Pobreza. 
Diagnóstico finalizado e sendo preparado o desenho das intervenções em 
parceria com o BID, que será o financiador do projeto. 

65% 

Câmara Inter secretarias de Segurança Alimentar e Nutricional 

- CAISAN em funcionamento. 

Câmara em funcionamento, estão ocorrendo reuniões sistemáticas entre 

os técnicos das diversas secretarias que a compõe. 
100% 

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Em finalização, previsão, final de janeiro de 2022. 80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano Inter setorial de 
Atenção à População em 

Situação de Rua 

Ampliar as ações voltadas para a população de rua, unificando iniciativas hoje dispersas e consolidação 
metodologias de atendimento, maximizando esforços e elevando impacto social. Setorizar e territorializar as 
diferentes situações: rua sobrevivência ou domicilio, sofrimento mental e transtornos, drogadição e alcoolismo, 

egressos do sistema prisional ou da rede de acolhimento assistencial, com encaminhamentos diferenciados por 
necessidade. 



Justificativa Público-alvo 

Estima-se que a cidade de Porto Alegre tenha até 3 mil pessoas vivendo em situação de rua moradia. Essa situação remonta 

ao segundo semestre de 2020. Como se trata de uma realidade dinâmica, com elevada movimentação de ingressos e saídas 
das ruas, o fato é que a pandemia trouxe consigo o incremento da crise social e econômica, com impacto na sensação de 
crescimento da situação de rua. Fazer das ruas o domicilio é o reflexo de um conjunto de desordens pessoais, familiares, 
comunitárias e da própria política pública. Torna-se urgente uma atuação decisiva no enfrentamento da situação mais deletéria 
na vida de uma pessoa. O programa visa articular métodos, processos e agentes capazes de reverter os números de ingresso 

nas ruas e assegurar proteção aos mais desprotegidos. 

Entre 2 a 3 mil pessoas 
adultas que fazem das 
ruas o seu domicilio. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantação do Comitê de Gestão e do Grupo Executivo. 
Realização de uma reunião com representantes da FASC, SMDS, DMLU e SMSEG, 
SMS falta envolver com proposições concretas SMED e DEMHAB. 

80% 

Criação de Protocolo de Abordagem Social. Protocolo elaborado. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

PORTA A PORTA - Transporte Assistencial 
Acessível no Município de Porto Alegre 

O projeto visa a prestação do serviço de transporte público acessível e gratuito, com 
gerenciamento através de software, para uso, exclusivo, de pessoas com deficiência que não 

possuam mobilidade e acessibilidade autônoma, ou que possuam grandes restrições de acesso 
e de uso de equipamentos urbanos públicos, para realização de acompanhamento em saúde, 
educação e lazer, estando elas inscritas nas secretarias municipais competentes. 



Justificativa Público-alvo 

Cumprir a Lei nº 12.580, de 1º de agosto de 2019, bem como garantir o direito de 
acesso, saúde, educação e lazer, conforme Art. 5º da Constituição Federal. Tornar 
Porto Alegre uma capital modelo na oferta de serviço de transporte acessível público 
direcionado, customizado, modernizado e sustentável, garantindo assim melhor 
qualidade de vida e participação ativa deste público na sociedade. 

Pessoas com deficiência em condições impeditivas de locomoção, 
autonomia ou condição biopsicossocial, entre elas: a) Deficiência 
física grave; b) Surdo-cego; c) Autistas grave; d) Deficiência 
intelectual grave; e) Transtornos mentais graves; f) Deficiência 
múltipla grave. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Definição do público alvo do Programa Facilita. Definido. 100% 

Definição da atribuição dos órgãos no Programa Facilita. Definido. 100% 

Publicação do Decreto que normatiza o Programa Facilita. 
Há uma versão preliminar da minuta do decreto, pendente definição da 
origem do recurso e repercussão financeira para finalizar. 

30% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estação Cidadania Lomba do 
Pinheiro - obra e implantação 

Ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o desenvolvimento econômico e social, a cidadania 
e a garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social. Disponibilizar o acesso a atividades 
esportivas, recreativas, cultura e de inclusão digital a população vulnerável da região. 



Justificativa Público-alvo 

Idealizado em conjunto pelo Ministério da Cidadania e viabilizado com transferência de recursos da União ao município, vem 
para suprir espaços de esporte, cultura e lazer na região da Lomba do Pinheiro, região de alta vulnerabilidade social. 

População da região Lomba 
do Pinheiro. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Inaugurar a Estação Cidadania Lomba do Pinheiro. 
Obra terminada, falta finalização da sinalização do trânsito do entorno, 

inauguração prevista para fevereiro / março de 2022. 
95% 

Realizar parceirização para a execução de atividades no 
Estação Cidadania Lomba do Pinheiro. 

Edital em finalização, previsão de parceirização somente em abril. 30% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Centro de 

Referência da Pessoa Idosa 

Unir serviços públicos em um só local (fisicamente), em que as demandas passarão por triagem pela 
equipe multidisciplinar e imediatamente serão enviadas ao responsável devido por tal demanda. Cria-se 

uma rede única entre órgãos, para atender às principais demandas burocráticas dos idosos, bem como 
a transparência e facilidade a dados da população idosa. 



Justificativa Público-alvo 

A motivação para realização deste projeto é o aumento da expectativa de vida e a ineficiência do atendimento ao público 
idoso. A falta de expertise ainda das equipes que atendem esses idosos, a diversidade de leis de direitos destes e o rol 

de especificidades desta população confundem tanto aos que devem garantir quanto aos que são beneficiados - os 
idosos. Há ainda a descentralização de serviços burocráticos que contribuem na dificuldade coletar dados para “traçar” 
perfil do idoso, sendo assim, hoje, precisamos aguardar uma pesquisa nacional como IBGE, para ter número de idosos 
e situações que os mesmos vivem. Sem os dados reais e atualizados não é possível identificar demandas com rapidez 
e veracidade. Portanto, além da funcionalidade da rede enxuta e centralizada de serviços, teremos também a rapidez 
com a solução da demanda, “desafogando” os serviços públicos com muitas demandas, os quais nem sempre possuem 

equipe treinada para atendimento do idoso. 

Idosos de igual ou superior a 60 
anos, de todos as etnias, 
orientação sexual, crença 

religiosa e qualquer identitária. 

Justificativa do cancelamento 

Foi definido que em vez de ser implantado um Centro de Referência específico voltado para a pessoa idosa, será qualificado e ampliado o Centro de 
Referência em Diretos Humanos com enfoque no atendimento prioritário à Pessoa Idosa. 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMDS - 2021 

 

286/2021 - Repasse à Fundação Solidariedade de 
Formação e Capacitação de Trabalhadores - Centro 
POP II (aquisição de veículo) - R$ 80.000 - Ver. 
Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à Fundação Solidariedade de Formação e 
Capacitação de Trabalhadores (Centro POP II), CNPJ 
02.964.915/0001-42, para aquisição de um veículo para 
logística de produtos e alimentos. 



332/2021 - Recursos à SPAAN - Soc. Porto 

Alegrense de Auxílio aos Necessitados - ações e 
atividades de proteção da pessoa idosa - R$ 60.000 

- Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de recursos para SPAAN - Sociedade Porto 

Alegrense de Auxílio aos Necessitados, CNPJ 
92.855.600/0001-50, para realização de ações e atividades 

voltadas para a proteção e a valorização da pessoa idosa. 



278/2021 - Repasse a Fund. Solidariedade de Form. 
e Capac. de Trabalhadores - Centro POP II p/ 

formação de lideranças (Lomba do Pinheiro) - R$ 
10.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse a Fundação Solidariedade de Formação e 
Capacitação de Trabalhadores (Centro POP II), CNPJ: 

02.964.915/0001-42, para formação de lideranças na 
comunidade do Bairro Lomba do Pinheiro. 



279/2021 - Repasse à Cooperativa de Trabalho e 

Reciclagem Campo da Tuca/COOPERTUCA 
(aquisição de prensa enfardadeira) - R$ 30.000 - 
Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse de recurso à Cooperativa de Trabalho e 

Reciclagem Campo da Tuca/COOPERTUCA para aquisição 
de uma prensa enfardadeira hidráulica gabinete-modelo -
pk-10. 



300/2021 - Repasse à Associação Comunitária 

Belém Velho - ASCOBEV - oficinas, formação p/ 
jovens e sua inserção no mercado de trabalho - R$ 
50.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Repasse à Associação Comunitária Belém Velho - 
ASCOBEV, CNPJ 89.865.653/0001-47, para realização de 
oficinas, cursos de formação voltados a qualificação e 
formação para os jovens visando capacitação e inserção no 
mercado de trabalho, atividades culturais e sociais, bem 
como a aquisição de equipamentos, adaptação e 

qualificação da entidade. 



490/2021 - Auxílio para as ações alusivas à pessoa 
com deficiência, à Direção-Geral de Acessibilidade e 
Inclusão Social (DGAIS) - R$ 640.277 - Ver. Paulo 

Brum/PTB 

Auxílio para as ações alusivas à pessoa com deficiência, à 
Direção-Geral de acessibilidade e inclusão social, DGAIS. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

517/2021 - Aquisição de equipamentos p/ a sede do 

Conselho Tutelar da MR 10 (Nordeste / Eixo 
Baltazar) e da MR 3 (Leste) - R$ 44.000 - Ver. 
Cássio Trogildo/PTB 

Aquisição de equipamentos de informática, ar-condicionado 
e televisão; sendo 5 (cinco) computadores, 1 (um) ar-
condicionado e 1 (um) televisor para a sede do Conselho 
Tutelar da Microrregião 10 (Nordeste / Eixo Baltazar), 
existente no Município de Porto Alegre. Valor 

remanescente, deverá ser aplicada no conselho da 
Microrregião 3 (Leste). 



560/2021 - Repasse à Associação Comunitária 
Belém Velho - ASCOBEV - capacitação para as 
mulheres visando inserção no mercado de trabalho 
- R$ 50.000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Repasse de recurso à Associação Comunitária Belém Velho 

- ASCOBEV - CNPJ: 89.865.653/0001-47 para realização 

de oficinas, cursos de formação e capacitação para as 
mulheres visando qualificação e inserção no mercado de 
trabalho, atividades de orientação, culturais e sociais. 



546/2021 - Móveis e equipamentos para as sedes 
dos Conselhos Tutelares - R$ 20.000 - Ver. João 
Bosco Vaz/PDT 

Aquisição de móveis e equipamentos para as sedes dos 

Conselhos Tutelares - CT. 

1120/2021 - Repasse à Fund. Solid. Form. Capac. 
Trabalhadores - Centro POP II -infraestrutura, 
equipamentos e pessoal p/ reciclagem - R$ 146.900 

- Emendas 570, 586 e 1031. 

Repasse à Fundação Solidariedade de Formação e 
Capacitação de Trabalhadores (Centro POP II), CNPJ: 
02.964.915/0001-42, para projetos de infraestrutura e 

compra de equipamentos e contratação de pessoal para 

projetos de reciclagem. Emendas 570, 586 e 1031. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Cursos profissionalizantes voltados para o Mercado de Trabalho do Futuro Vagas 160 210  

Restaurantes Populares em funcionamento 
Restaurantes 

Populares 
5 5  
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Percentual de Encaminhamentos para vagas de emprego das pessoas que buscam 
o SINE Municipal 

Percentual 20% 48,03%  

Pessoas em situação de rua como moradia Percentual 90% 81,7% 

Implantação da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher Percentual 25% 23%  
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Fundação de Assistência Social e Cidadania 

FASC 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

40%

Meta atingida

20%

Meta não atingida

40%

Concluído

92%

Não Concluído

2%
Cancelado

6%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Potencialização e qualificação do acompanhamento 

técnico e de gestão da Política de Assistência Social 

Contribuir na qualificação da oferta de programas, serviços, projetos e benefícios, 
através de subsídios teórico-metodológicos e técnico-operativos, para construção 
de estratégias adequadas de enfrentamento às demandas na execução da Política 
de Assistência Social, de acordo com as Diretrizes e Princípios do SUAS, sobretudo 
de sua Política de Educação Permanente. 



Justificativa Público-alvo 

Considerando: que a PNAS e a Tipificação dos Programas e Serviços Socioassistenciais apontam para 
manutenção da Gestão Pública e Estatal; que a Resolução CNAS n° 6 estabelece parâmetros para a Supervisão 
Técnica no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS em consonância com a Política Nacional de 
Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS; que a Resolução N.º 06 prevê que a supervisão seja desenvolvida 
preferencialmente por servidores efetivos, com experiência na gestão e  provimento de serviços e benefícios; a 
opção que o município de Porto Alegre fez ao longo dos anos por parceirizar grande parte dos Serviços da 
Assistência Social, inclusive a rede de Alta Complexidade em quase toda a sua totalidade e também a rede de 

atendimento para Pessoas com Deficiência (PCDs) e os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV da Proteção Social Básica; que o Supervisor Técnico será também um agente de Educação Permanente; 

que o supervisor técnico desempenha um papel importante na intermediação entre os serviços da rede 
socioassistencial; que na Rede de Alta Complexidade há necessidade de aprofundamento do Diagnóstico do 
Acolhimento de Criança e Adolescente em conjunto com a Vigilância Socioassistencial. Justifica-se a necessidade 
de reconstruir o Projeto de Supervisão Técnica, reafirmando seu lugar de importância na capacitação e escuta 

dos trabalhadores, bem como na garantia de que as diretrizes técnico-metodológicas sejam seguidas pela rede 
da Assistência Social, seja ela própria ou parceirizada. 

Serão supervisionadas as equipes que 
executam os serviços que compõem a 
rede socioassistencial, da Proteção 
Social Básica e da Proteção Social 
Especial, sob responsabilidade do Gestor 

Municipal. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantar nova metodologia de acompanhamento técnico da rede socioassistencial em consonância com a 
Política Nacional de Educação Permanente da Assistência Social. 

Implantada nova metodologia. 100% 

Implantar nova equipe de supervisão com 13 técnicos de nível superior atuando nos serviços da ponta. Implantada. 100% 

Qualificar tecnicamente as equipes de serviços da rede socioassistencial (própria e parceirizada) da FASC 
que envolve em torno de 830 técnicos. 

Qualificado 444 técnicos. 55% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Proteção Social Covid 2021 
Prover os recursos necessários para amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia à 
população mais vulnerável. 

Justificativa Público-alvo 

Este projeto justifica-se pela pandemia que 
agrava a situação de vulnerabilidade grupos 

historicamente excluídos. 

Este plano é destinado as pessoas e famílias que nesse momento não tem como prover o acesso a 

alimentação e aos cuidados básicos de prevenção ao contágio do Covid-19. Estima-se 106.070 famílias, 
totalizando 304.554pessoas. A constituição do público alvo considerou as pessoas estão no cadastro 

único e não estão recebendo o bolsa família, como também os trabalhadores por conta própria que 
perderam seus rendimentos devido a pandemia. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Ampliação de 60 para 200 vagas, significando um aporte de mais 140 
vagas em pousadas para a população em situação de rua. 

200 vagas ampliadas. 100% 

Ampliar 200 auxílios moradia. Ampliação de 200 auxílios moradia. 100% 

Distribuir 30.000 vouchers alimentação. Será implantado entre os meses de fevereiro e março 2022. 0% 

Contratar 30 profissionais de forma temporária para os CRAS e CREAS. 30 Profissionais contratados. 100% 

Manter 239 vagas de acolhimento para população em situação de rua 
implantadas no Plano Covid 2020. 

239 vagas mantidas. 100% 

Realizar nova modalidade de contratação para o serviço de inserção e 
atualização do Cadastro Único. 

Em elaboração, com alteração de escopo, tornando-se um 
projeto prioritário em 2022. 

50% 

 

 

 



 

171 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Viabilizar ações de combate ao trabalho infantil. 

Justificativa Público-alvo 

O PETI é um dos principais programas de âmbito nacional direcionados à erradicação do trabalho 
infantil e à eliminação da pobreza. Dessa forma, constitui-se num programa essencial para a 
proteção de crianças e adolescentes. 

Crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil no município de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realizar Webnário sobre a Exploração do Trabalho Infantil. Webnário realizado. 100% 

Elaborar Ebook sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil. Ebook elaborado. 100% 

Implementar Protocolo de Gestão Inter setorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Protocolo Implementado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema PROTEGE 
Desenvolver e implantar uma ferramenta informatizada, unificada, multiplataforma para coleta e gestão de 
informações para monitorar a execução das ofertas dos serviços socioassistenciais. 

Justificativa Público-alvo 

FASC órgão gestor da política de assistência social no município; Monitoramento das ofertas e do acesso da 
população à rede socioassistencial é parte da gestão do SUAS. A gestão da informação por meio de ferramentas 

informatizadas que padronizam informações e qualifiquem os processos de trabalho são estratégicos para a gestão 

do sistema. Necessidade de monitoramento dos serviços; Identificação da população que acessa os serviços; 
Qualificação da gestão da informação na FASC. Dificuldade para monitorar a totalidade dos serviços formados ao 
todo por 366 serviços próprios e parceirizados nos níveis de proteção social básica e especial de média e alta 
complexidade. 

Trabalhadores dos serviços próprios 
e parceirizados com a FASC. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Sistema Protege implantado no Serviço de Abordagem Social. 
Demanda repassada para a PROCEMPA e em finalização do 

desenvolvimento. 
80% 

300 trabalhadores da Rede Municipal de Assistência Social 
capacitados. 

Ainda não foi possível capacitar a rede pois não ocorreu a etapa 
planejada do desenvolvimento do Sistema. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação da rede de atendimento a pessoa idosa. 
Ampliar a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social 

de atenção a pessoa idosa. 

Justificativa Público-alvo 

Estudos demográficos apontam para um envelhecimento rápido e com uma expectativa de vida aumentando cada vez mais. 
Segundo a OMS em 2025, o Brasil será o sexto pais do mundo em número de idosos. Porto Alegre é a capital com maior população 

de idosos do Brasil, segundo Censo de 2010, possui 211 mil idosos. É necessário efetivar mecanismos de promoção e proteção de 
direitos, dos quais muitos já estão previstos em lei. As políticas públicas devem contribuir para melhorar a qualidade de vida da 

população maior de sessenta anos, com prestações de serviços de qualidade e compromisso aos que ao longo de sua vida, 
contribuíram e ainda contribuem das mais variadas formas para o desenvolvimento desta cidade. 

População idosa em 
vulnerabilidade 
social. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Ampliar 40 vagas para Acolhimento Institucional para Idosos Grau III. 
Não foram ampliadas, a indicação do governo é que deveriam 

ser financiadas pelo COMUI que não aceitou. 
0% 

Elaborar levantamento para execução de melhorias estruturais de 
acessibilidade nos 22 CRAS. 

Levantamento realizado. 100% 

Proposta de atualização de valores e readequação de vagas nas 
Instituições de Acolhimento Institucional Idosos. 

Ainda não finalizado, em andamento. 30% 

Proposta de atualização de valores para a rede parceira do SCFVIdosos. 
Proposta elaborada, aguardando definição da direção e análise 
da viabilidade financeira. 

100% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas 
Parlamentares 
Federais na FASC 
(OGU) 

Estruturação da Rede do SUAS - Construção de Centro 
de Convivência região Centro-sul (R$ 299.181,00) - 
Dep. Darcísio Perondi 

Para 2021, a entrega foi de aprovação do projeto da obra 
junto ao governo federal. No próximo ano, a obra será 
realizada. 



Ampliação da Rede 
de Acolhimento  

Implementação do Serviço de acolhimento em 

República para jovens acima de 18 anos egressos do 
acolhimento para crianças e adolescentes por meio do 
reordenamento da Republica existente. 

Parceria com Organização da Sociedade Civil para a gestão 

de um (1) serviço acolhimento Institucional: modalidade de 
atendimento República para jovens oriundos do acolhimento 
de crianças e adolescentes. O serviço está referenciado à 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 



Emendas 
Impositivas da 
CMPA na FASC - 
2021 

103/2021 - Repasse à FADEM - Fundação de 
Atendimento de Deficiência Múltipla - R$ 80.000 - Ver. 

Cláudia Araújo/PSD 

Repasse à FADEM - Fundação de Atendimento de Deficiência 
Múltipla CNPJ: 89.370.787/0001-97. 

102/2021 - Repasse à Casa do Menino Jesus de Praga 
- R$ 200.000 - Ver. Cláudia Araújo/PSD 

Repasse à Casa do Menino Jesus de Praga CNPJ: 
89.621.767/0001-41. 

101/2021 - Repasse à AACD - Associação de 

Assistência à Criança Deficiente - R$ 80.000 - Ver. 
Cláudia Araújo/PSD 

Repasse à AACD - Associação de Assistência à Criança 
Deficiente CNPJ: 60.979.457/0004-64 

043/2021 - Repasse p/ União de Cegos do Rio Grande 
do Sul - UCERGS - R$ 25.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para a União de Cegos do Rio Grande do Sul - 
UCERGS - CNPJ 90.299.116/0001-66, para manutenção, 
aquisição de equipamentos e material permanente. 



042/2021 - Repasse p/ Sociedade Porto Alegrense de 
Auxílio aos Necessitados - SPAAN - R$ 25.000 - Ver. 
Alvoni Medina/REP 

Repasse para a Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos 

Necessitados - SPAAN - CNPJ 92.855.600/0001-50, para 
manutenção, aquisição de equipamentos e material 
permanente. 



041/2021 - Repasse p/ SOS - Casas de Acolhida - R$ 

10.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para SOS - Casas de Acolhida - CNPJ 

92.852.854/0001-14, para manutenção e aparelhamento da 
casa. 



040/2021 - Repasse p/ Projeto Vida Nova da Restinga 
- R$ 25.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Projeto Vida Nova da Restinga - CNPJ 
04.328.546/0001-27, para manutenção, aquisição de 
equipamentos e material permanente. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

037/2021 - Repasse p/ Movimento por uma Infância 
Melhor - MIM (ONG) - R$ 10.000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Repasse para o Movimento por uma Infância Melhor - MIM - 
CNPJ 08.880.450/0001-28, para manutenção e 
aparelhamento da ONG. 



036/2021 - Repasse p/ Lar de Santo Antônio dos 
Excepcionais - R$ 10.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para o Lar de Santo Antônio dos Excepcionais - CNPJ 
89.556.831/0001-58, para manutenção e/ou reforma, 
aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para o Lar. 



025/2021 - Repasse p/ casa do Excepcional Santa Rita 

de Cássia - R$ 10.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para a Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia - 

CNPJ 89.519.409/0001-22, para manutenção e/ou reforma, 
aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a casa. 



020/2021 - Repasse p/ Amparo Santa Cruz Orionópolis 
- R$ 30.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para o Amparo Santa Cruz Orionópolis - CNPJ 
92.808.617/0001-56, para manutenção e aquisição de 
equipamentos e mobiliário permanente. 



017/2021 - Repasse p/ Associação Cegos Louis Braille 
- ACELB - R$ 40.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Associação Cegos Louis Braille - ACELB - CNPJ 
88.173.968/0001-60, para manutenção, aquisição de 
equipamentos e material permanente. 



322/2021 - Repasse à Casa Menino Jesus de Praga - 
manutenção de suas atividades - R$ 100.000 - Ver. 

João Carlos Nedel/PP 

Repasse para a Casa Menino Jesus de Praga - CNPJ 
89.621.767/0001-41, para manutenção de suas atividades. 

334/2021 - Recursos para a ACM - Associação Cristã 
de Moços - ações e atividades para crianças e 
adolescentes - R$ 25.000 - Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de Recursos para a ACM - Associação Cristã de 
Moços, CNPJ 92.863.000/0001-33, para realização de ações 
e atividades destinadas para educação e reabilitação de 
crianças e adolescentes. 



339/2021 - Recursos à Creche Renascer Vila América - 
ações e atividades para crianças. - R$ 30000 - Ver. 

Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de Recursos para a Creche Renascer Vila 
América, CNPJ 00.874.041/0001-07, para realização de 

ações e atividades destinadas para educação de crianças. 


340/2021 - Recursos ao Educandário - Centro de 
Reabilitação São João Batista - ações e atividades para 

crianças e adolescentes - R$ 30000 - Ver. Márcio Bins 
Ely/PDT 

Destinação de Recursos para o Educandário - Centro de 
Reabilitação São João Batista, CNPJ 92.967.702/0001-67, 

para realização de ações e atividades destinadas para 
educação e reabilitação de crianças e adolescentes. 



341/2021 - Recursos ao Lar Santo Antônio dos 

Excepcionais - ações e atividades para pessoas com 
deficiências - R$ 40000 - Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de recursos para o Lar Santo Antônio dos 

Excepcionais, CNPJ 89.556.831/0001-58, para realização de 
ações e atividades voltadas para pessoas com deficiências. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

472/2021 - Repasse à Associação CT - Centro 
Terapêutico - reformas, materiais, utensílios, de 
materiais pedagógicos e mobiliário - R$ 41000 - Ver. 
Mendes Ribeiro /DEM 

Repasse de recursos para a Associação CT - Centro 
Terapêutico (CNPJ nº 05.776.147/0001-91), para a 

realização de reformas, bem como para a aquisição de 
materiais, de utensílios, de materiais pedagógicos e 
mobiliário para o melhor atendimento. 



481/2021 - Repasse à Associação de Moradores da Vila 
Parque Santa Anita - R$ 20000 - Ver. Reginaldo 
Pujol/DEM 

Repasse à Associação de Moradores da Vila Parque Santa 

Anita, CNPJ Nº 91.076.778/0001-30. 

498/2021 - Repasse ao Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência do Sul - materiais e equipamentos - 
R$ 40000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Repasse ao Instituto Pobres Servos da Divina Providência do 
Sul, CNPJ 92.726.819/0006-63, para realização de suas 
atividades e aquisição de materiais e equipamentos 



525/2021 - Repasse à Sociedade Beneficente Nossa 
Senhora da Saúde - Teresópolis - SBT para elevador na 
Igreja Nossa Senhora da Saúde (Teresópolis) - R$ 
100000 - Ver. Cassiá Carpes 

Repasse de recursos para a Sociedade Beneficente Nossa 
Senhora da Saúde – Teresópolis - SBT (CNPJ nº 
87.117.065/0001-08), para a aquisição e instalação de um 

elevador na Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada no 
Bairro Teresópolis. 



529/2021 - Reforma em Ginásio do Lar Esperança de 

Porto Alegre - material e mão de obra - R$ 44000 - Ver. 
Hamilton Sossmeier/PTB 

O Lar Esperança de Porto Alegre CNPJ nº 92.965.417/0001-
07 necessita de uma reforma no ginásio, que se encontra 

fechado no momento, em face das colunas apresentarem 

risco de queda.  



573/2021 - Repasse à Fund. Solid. de Form. e Capac. 
de Trabalhadores - Centro POP II - hortas orgânicas 

(material e pessoal) - R$ 249000 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT 

Repasse à Fundação Solidariedade de Formação e 
Capacitação de Trabalhadores (Centro POP II), CNPJ: 

02.964.915/0001-42, para projetos de hortas orgânicas com 
aquisição de material e contratação de pessoal. 



580/2021 - Repasse à Associação Murialdinas de São 
José - Centro Infanto-Juvenil Monteiro Lobato - 
equipamentos e materiais (Restinga) - R$ 20.000 - Ver. 
Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse de recursos para Associação Murialdinas de São 
José - Centro Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, CNPJ 
88.656.988/0010-83, para aquisição de equipamentos e 

materiais para o atendimento de crianças e adolescentes da 
Comunidade da Restinga. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

581/2021 - Repasse à Aldeias Infantis S.O.S. do Brasil 
- reforma, manutenção e compra de móveis e 
equipamentos (Recanto de Fortalecimento) - R$ 15000 

- Ver. Marcelo Sgarbossa/PT 

Repasse à Aldeias Infantis S.O.S. do Brasil (CNPJ 
35.797.364/0018-77) para reforma, manutenção e compra 
de móveis e equipamentos de escritório para uma sala de 
técnicos no projeto Recanto de Fortalecimento que acolhe 

famílias em situação de rua, promovendo a manutenção dos 
vínculos familiares. 



584/2021 - Repasse à União de Cegos do Rio Grande 
do Sul - UCERGS - manutenção, equipamentos e 

material permanente - R$ 20000 - Ver. Marcelo 
Sgarbossa/PT 

Repasse para a União de Cegos do Rio Grande do Sul - 

UCERGS - CNPJ: 90.299.116/0001-66, para manutenção, 
aquisição de equipamentos e material permanente. 



246/2021 - Aquisição de equipamentos e mobiliário 
para o CRAS Extremo Sul - R$ 30.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT 

Aquisição de equipamentos e mobiliário para o CRAS 
Extremo Sul/FASC - Rua Gomercindo de Oliveira, 23. 

256/2021 - Revitalização de 03 quadras esportivas p/ 
Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul - ACM 
- R$ 51.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB 

Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul - ACM Vila 
Restinga Olímpica, CNPJ 92.863.000/0011-05 - revitalização 
de 3 quadras esportivas, sendo que R$ 39 mil para a 

instalação de grama sintética, mão de obra.  



270/2021 - Repasse à ACOMPAR - Ação Comunitária 
Participativa, p/ reforma dos espaços físicos do Núcleo 
IV - R$ 35.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à ACOMPAR (Ação Comunitária Participativa), sito à 

rua Bernardino Oliveira Paim, 136 - Santa Rosa de Lima, 

CNPJ 92.925.726/0001-53, para reforma e manutenção dos 
espaços físicos do Núcleo IV. 



289/2021 - Repasse à Associação Cruzeiras de São 

Francisco - ACSF (Escola Especial Para Surdos Frei 
Pacífico) - R$ 80.000 - Ver. Aldacir Oliboni/PT 

Repasse à Associação Cruzeiras de São Francisco - ACSF - 
Escola Especial Para Surdos Frei Pacífico, CNPJ 
92.770.221/0002-48, para reforma, manutenção dos 
espaços e compra de material permanente. 



327/2021 - Repasse à Casa de Nazaré Centro de Apoio 
ao Menor - R$ 31.000 - Ver. Hamilton Sossmeier/PTB 

A Casa de Nazaré Centro de Apoio ao Menor CNPJ sob o nº - 
91.698.548/0001-02 necessita realizar a manutenção de 10 
(dez) salas. Além disso, o Centro de Apoio necessita da troca 
do piso, substituição das mesas do refeitório, e, por fim, a 

aquisição de brinquedos para as crianças. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

354/2021 - Repasse ao Educandário - Centro de 

Reabilitação São João Batista - obra e mobiliário - R$ 
150.000 - Ver. Dr. Goulart/PTB 

Repasse ao Educandário - Centro de Reabilitação São João 
Batista, CNPJ 92.967.702/0001-67, declaração de utilidade 

pública municipal por meio da Lei n° 5.213, de 1982, para 
projeto arquitetônico, execução da obra de 1 (um) fraldário, 
bem como, aquisição de mobiliário para uso de crianças... 



486/2021 - Repasse à Associação de Moradores da Vila 
Nª Sra. da Esperança - R$ 30.000 - Ver. Reginaldo 
Pujol/DEM 

Repasse à Associação de Moradores da Vila Nª Sra. da 
Esperança, CNPJ 01.704.763/0001-86, para realização de 
suas atividades e aquisição de materiais e equipamentos. 



498/2021 - Repasse ao Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência do Sul - R$ 40.000 - Ver. Reginaldo 
Pujol/DEM 

Repasse ao Instituto Pobres Servos da Divina Providência do 
Sul, CNPJ 92.726.819/0006-63, para realização de suas 
atividades e aquisição de materiais e equipamentos. 



512/2021 - Equipamentos e mobiliário para o CRAS Vila 
Farrapos (Farrapos) - R$ 20.000 - Ver. Eng. 
Comassetto/PT 

Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Cras Vila 
Farrapos - Rua Maria Trindade, 115 - Farrapos - bem como 
manutenção e adaptação do espaço. 



1009/2021 - Recursos ao Centro Infantil Eugênia Conte 
- CEPA - Inst. Educ. Inf. Assist. Soc. Eugênia Conte p/ 
troca de piso de berçários - R$ 24.000 - Ver. Hamilton 

Sossmeier/PTB 

CEPA - Centro Infantil Eugênia Conte - 92.843.945/0001-93 
A Instituição de Educação Infantil e Assistência Social 
Eugênia Conte precisa reformar o piso de 4 (quatro) salas de 

berçário, em face da situação atual estar precária para o 

atendimento das crianças. A troca do piso de cada sala... 



18/2021 - Repasse para Associação de Cegos do Rio 
Grande Do Sul - ACERGS - manutenção, equipamentos 
e MP - R$ 30.000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para Associação de Cegos do Rio Grande Do Sul - 
ACERGS - CNPJ 92.896.851/0001-82, para manutenção, 
aquisição de equipamentos e material permanente. 



21/2021 - Repasse para o Clube de Mães Santa Rosa 
(equipamentos e/ou mp) - R$ 15000 - Ver. Alvoni 
Medina/REP 

Repasse para o Clube de Mães Santa Rosa, inscrita no CNPJ 
nº 91.077.107/0001-93, para a aquisição de equipamentos 
e/ou mobiliário permanente. 



33/2021 - Repasse p/ o Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência (equip. e/ou mob. p/ República para 

Idosos) - R$ 20000 - Ver. Alvoni Medina/REP 

Repasse para o Instituto Pobres Servos da Divina Providência 
- CNPJ 92.726.819/0004-00, para manutenção, aquisição de 
equipamentos e/ou mobiliário permanente para a “República 

para Idosos”, Projeto de Nível de Proteção Social de Básica 
Complexidade. 



109/2021 - Repasse à Via-Pró Doações e Transplantes 
- R$ 30.000 - Ver. Cláudia Araújo/PSD 

Repasse à Via-Pró Doações e Transplantes - CNPJ 
04.043.606/0001-65. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

152/2021 - Repasse ao CLUBE DE MÃES ESTRELA DE 
BELÉM (equipamentos, mobiliário e material 
permanente). - R$ 46.760 - Ver. Paulinho 
Motorista/PSB 

Repasse ao CLUBE DE MÃES ESTRELA DE BELÉM CNPJ 
92.395.672/0001-61 para aquisição de equipamentos, 
mobiliário e material permanente. 



191/2021 - Repasse p/ a Associação Murialdinas de São 
José - Juvenil Monteiro Lobato - (Notebook, micro, 
smart Tv, cadeiras) - R$ 50000 - Ver. Roberto 

Robaina/PSOL 

Repasse para a Associação Murialdinas de São Jose - centro 
infanto -juvenil Monteiro Lobato - cnpj nº 88656988/0010-
83, para aquisição de notebook, computador, smart tv, 
cadeiras para laboratório de qualificar o atendimento à 

comunidade do bairro Restinga. 



192/2021 - Repasse p/ o CEPA- Centro Infantil Eugenia 
Conte (material pedagógico, playground, grama 
sintética e impressora) - R$ 50.000 - Ver. Roberto 
Robaina/PSOL 

Repasse para a CEPA- Centro Infantil Eugenia Conte-CNPJ nº 
92843945/0001-93, para aquisição de material pedagógico, 
playground, grama sintética e uma impressora a fim de 
qualificar o atendimento à comunidade. 



200/2021 - Repasse p/ a Associação de Moradores Vila 
N. Sra. da Esperança (manutenção, aquisição e 
instalação de equipamentos e materiais) - R$ 50.000 - 
Ver. Roberto Rob 

Repasse para a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA NOSSA 

SENHORA DA ESPERANÇA, CNPJ nº 01.704.763/0001-86, 
para obras de manutenção, aquisição e instalação de 
equipamentos e materiais permanentes a fim de qualificar o 
atendimento à comunidade. 



237/2021 - Repasse à Mitra da Arquidiocese de Porto 
Alegre - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - R$ 
200.000 - Ver. Comandante Nádia/DEM 

Repasse à Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre - Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, inscrita no CNPJ sob o n.º 
92.858.000/0034-03. 



293/2021 - Repasse à Assoc. Com. Morad. Conj. Resid. 
Rubem Berta - AMORB - manutenção, equipamentos e 

móveis - R$ 48000 - Ver. Idenir Cecchim/MDB 

Repasse para a Associação Comunitária dos Moradores do 
Conjunto Residencial Rubem Berta -AMORB, CNPJ 
92.098.920/0001-02, para manutenção da sede e aquisição 

de equipamentos e móveis que auxiliem nas suas atividades 
fins. 



298/2021 - Repasse à Associação Comunitária Belém 
Velho - ASCOBEV - equipamentos e materiais (Belém 

Velho) - R$ 40000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Repasse à Associação Comunitária Belém Velho - ASCOBEV, 
CNPJ 89.865.653/0001-47, para aquisição e instalação de 

equipamentos e materiais para o melhor atendimento das 

demandas da comunidade de Belém Velho. 



318/2021 - Repasse ao Educandário - Centro de 
Reabilitação São João Batista - manutenção de 
atividades - R$ 80.000 - Ver. João Carlos Nedel/PP 

Repasse ao Educandário - Centro de Reabilitação São João 
Batista - CNPJ 92.967.702/0001-67, para manutenção de 
suas atividades. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

319/2021 - Repasse à Fundação Fé e Alegria do Brasil 
- manutenção de atividades - R$ 40.000 - Ver. João 
Carlos Nedel/PP 

Repasse para a Fundação Fé e Alegria do Brasil CNPJ: 
46.250.411/0018-84 para manutenção de suas atividades. 

194/2021 - Repasse p/ Pão dos Pobres de Santo 
Antônio para acolhimento de crianças e adolescentes - 
R$ 50.000 - Ver. Roberto Robaina/PSOL 

Repasse para O Pão dos Pobres de Santo Antônio - CNPJ nº 
92.666.015/0001-01, para a compra de colchões roupas de 
cama, material de higiene e aviamentos para o acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes. 



187/2021 - Equipamentos, mobiliário e material 
permanente p/ Casa do Menino Jesus de Praga - R$ 

20.000 - Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente - Casa do Menino Jesus de Praga (CNPJ: 

89.621.767/0001-41). 


185/2021 - Equipamentos, mobiliário e material 
permanente p/ Lar da Amizade - R$ 10.000 - Ver. 

Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente - Lar da Amizade (CNPJ: 89.270.730/0001-16). 

184/2021 - Equipamentos, mobiliário e material 
permanente p/ Lar Santo Antônio dos Excepcionais - 

R$ 25.000 - Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos, mobiliário e material 
permanente - Lar Santo Antônio dos Excepcionais, CNPJ 

89.556.831/0001-58. 


182/2021 - Utensílios para cozinha p/ Educandário 

Centro de Reabilitação São João Batista - R$ 10.000 - 

Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de utensílios para cozinha - Educandário Centro de 

Reabilitação São João Batista (CNPJ: 92.967.702/0001-67). 

113/2021 - Repasse ao Lar Santo Antônio dos 
Excepcionais - R$ 213.426 - Ver. Mônica Leal/PP 

Lar Santo Antônio dos Excepcionais - aquisição de 
equipamentos e materiais para assistência de crianças, 

jovens e adultos. 


111/2021 - Repasse à Casa do Excepcional Santa Rita 
de Cássia - R$ 213.426 - Ver. Mônica Leal/PP 

Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia - atendimento de 
crianças, adolescentes e adultos com diversos 

comprometimentos físicos e psicomotores. 


247/2021 - Repasse à Creche Comunitária Nossa 
Senhora da Glória - equipamentos p/ crianças - R$ 

25000 - Ver. Eng. Comassetto/PT 

Repasse à Creche Comunitária Nossa Senhora da Glória - 
CNPJ: 97.134.241/0001-65, para aquisição de equipamentos 

para melhor atendimento as crianças da comunidade. 
 

1110/2021 - Repasse à Associação Lar da Amizade - 
equipamentos e/ou mobiliário permanente - R$ 15000 

- Ver. (agrup.) 

Repasse para a Associação Lar da Amizade, inscrita no CNPJ 
nº 89.270.730/0001-16, para a aquisição de equipamentos 

e/ou mobiliário permanente. Emenda 21-A. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1116/2021 - Aquisição de insumos e materiais para 
Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre - PNSAR - Centro 
Social Pe. Pedro Leonardi - R$ 90000 - Ver. (agrup.) 

Aquisição de insumos e materiais para Mitra da Arquidiocese 
de Porto Alegre – PNSAR – Centro Social Pe. Pedro Leonardi, 
CNPJ nº 92.858.000/0034-03. Emendas 344 e 346. 

 
1118/2021 - Repasse à ACM Cruzeiro do Su - aquisição 
de materiais e equipamentos - R$ 110.000 - Ver. 
(agrup.) 

Repasse à ACM Cruzeiro do Sul, CNPJ 92.863.000/0007-29, 
para realização de suas atividades e aquisição de materiais e 
equipamentos. Emendas 482, 483 e 501. 

 
 

Indicadores 

Indicador Unidade de Medida Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Famílias em Situação de Vulnerabilidade atendidas pela Política de 
Assistência Social 

Percentual 33% 98%  

Inserção das pessoas abordadas em situação de rua em algum tipo de 
acompanhamento continuado nos serviços de assistência social 

Percentual 78% 100%  

Crianças em situação de trabalho infantil 
Crianças em situação de 

trabalho infantil 
1.000 236  
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Secretaria Municipal de 

HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta atingida

20%

Meta parcialmente atingida

40%

Meta não atingida

40%

Concluído

14%

Não Concluído

72%

Cancelado

14%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

REURB em Escala 
Propiciar a conclusão agilizada do processo de REURB com o maior número possível de titulações em áreas 
simultâneas. 

Justificativa Público-alvo 

Porto Alegre possui 484 áreas irregulares. A estimativa é de que vivam cerca de 300 mil pessoas 
nesses locais. As áreas de risco são 118, espalhadas por todas as regiões da cidade. 

Famílias que residem em áreas irregulares. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Entregar 333 matrículas para os legitimados do Jardim Protásio Alves 
(bairro Mário Quintana). 

Entregues 326 matrículas. Moradores não apresentaram 
documentação. 

98% 

Entregar 326 matrículas para os legitimados do Loteamento Timbaúva III 
(bairro Mário Quintana). 

Entregues 22 matrículas. Demais em análise jurídica. Alguns 
não entregaram a documentação e estão sendo notificados. 

60% 

Entregar 29 matrículas para os legitimados da Vila Pereira Franco (bairro 
São João). 

Documentos coletados. Aguarda manifestação da SMAP por 
ser próprio municipal. 

80% 

Entregar 57 matrículas para os legitimados das quadras AB do Loteamento 
Cooperativa dos Ferroviários (bairro Humaitá). 

Matrículas entregues. 100% 

Realizar o cadastramento completo dos moradores do Loteamento Vale 

Verde (bairro Lomba do Pinheiro) e elaborar Certidão de Regularização 
Fundiária. 

Coleta de documentos realizada. Necessidade de reaprovação 

do projeto devido a divergências encontradas no momento do 
cadastro. 

70% 

Entregar 47 matrículas para os legitimados do Loteamento Carris-
Manchester (bairro Lomba do Pinheiro). 

Processos impugnados pelo cartório. 91% 

Entregar 10 matrículas para os legitimados do Loteamento Albion 32 (bairro 
Ponta Grossa). 

Moradores cadastrados. Aguarda CRF. 90% 

Entregar 13 matrículas para os legitimados do Loteamento Marina Souza 
dos Santos (bairro Belém Velho). 

Moradores cadastrados. Aguarda CRF. 90% 

Entregar 140 matrículas para os legitimados do Loteamento Cooperativa 
Chácara dos Bombeiros (bairro Restinga). 

Alguns lotes não atenderam os requisitos da Lei. 84% 
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Realizar o cadastramento completo dos moradores do Loteamento Santos 
(bairro Campo Novo) e elaborar Certidão de Regularização Fundiária. 

Empresa realizando coleta de documentação. Primeira ação: 
foram coletados documentos de 22 famílias do total de 120. 
Nova ação prevista para o início do ano. 

40% 

Entregar 69 matrículas para os legitimados do Loteamento Thomas Moresco 
(bairro Campo Novo). 

Impugnado pelo cartório. Informações sobre projeto 
(REURBANE). 

90% 

Concluir o Levantamento Planialtimétrico na Vila Laranjeiras (bairro Costa 
e Silva). 

Ordem de início emitida em 01/12/2021. 40% 

Concluir o Levantamento Planialtimétrico no Loteamento Jardim 

Franciscano (bairro Lomba do Pinheiro). 
Licitação concluída. Aguarda contrato. 0% 

Concluir o Levantamento Planialtimétrico no Loteamento Ida Passuelo 
(bairro Vila Nova) 

Levantamento de campo concluído. Serviço suspenso 
judicialmente. Aguardando autorização para retornar. 

80% 

Concluir o Levantamento Planialtimétrico no Loteamento Residencial Dom 
Pedro (bairro Costa e Silva). 

Ordem de início emitida em 06/09/2021. 40% 

Realizar o cadastramento dos legitimados no Loteamento Chácara do Banco 
(bairro Restinga) 

Processo em licitação. Aguardando publicação do edital. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reassentamento 
Concluir as obras e entregar as unidades habitacionais e unidades de comércio e serviço para 
famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. 

Justificativa Público-alvo 

Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social da Vila 
Nazaré, Vila Dique, Morada do Sol e Aldeia Polidoro Charrua. 

Famílias de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade social. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Entregar 40 Unidades Habitacionais no Condomínio Clara 
Nunes às famílias beneficiadas. 

As 40 famílias foram contempladas com os apartamentos no condomínio 
Clara Nunes. A entrega das chaves ocorreu no dia 23/07/21. 

100% 

Concluir as obras das 09 Unidades Habitacionais da Aldeia 
Polidoro Charrua e entregar as unidades às famílias 
beneficiadas. 

Obra retomada, efetivamente, no mês de novembro de 2021, sendo 
executado 37,32% até o mês de setembro de 2021. As obras executadas 
nos meses de novembro e dezembro terão medição apenas em janeiro. 

50% 
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Concluir as obras das 24 Unidades de Comércio e Serviços da 
Quadra E do Loteamento Bernardino Silveira Amorim, Porto 
Novo, e entregar as unidades às famílias beneficiadas. 

7 Unidades de Comércio e Serviços estão com as obras civis concluídas e 
em processo de execução das ligações de água e esgoto à rede pública. 
Em processo de aditamento de prazo contratual. 

30% 

Encontrar solução para desocupação do canteiro de obras no 
Loteamento Frederico Mentz 303. 

O local permanece ocupado, sem perspectiva de liberação, face 
impossibilidade de acessar o mesmo. A alternativa de concessão de Bônus 
Moradia às famílias da Vila Liberdade está em execução. 

0% 

Entregar 540 Unidades Habitacionais no Loteamento Irmãos 
Maristas às famílias beneficiadas. 

302 unidades habitacionais entregues. 56% 

Concluir as obras das 41 Unidades de Comércio e Serviços no 

Loteamento Irmãos Maristas e entregar as unidades às famílias 
beneficiadas. 

A obra segue em andamento, tendo 83% executado. 27 UCS das trinta e 

cinco concluídas, foram entregues aos beneficiários 
85% 

Concluir as obras das 12 Unidades de Comércio e Serviços no 
Loteamento Senhor do Bom Fim e entregar as unidades às 
famílias beneficiadas. 

Obra com 67,86% executado. Aditivo para prorrogação do prazo de obra 
em andamento. 

67% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

REURB Digital Agilizar os processos de REURB por meio da tecnologia digital. 

Justificativa Público-alvo 

Atualmente é necessário que os técnicos sociais façam a coleta de documentação, para legitimação fundiária, de 
casa em casa. O sistema irá permitir que o próprio morador envie sua documentação para a prefeitura. Também, 
atualmente, os processos de regularização fundiária possuem informações espalhadas em diversos setores, o que 

dificulta a busca de informações sobre a situação das áreas. Então, outro objetivo desse sistema, é unificar a 
localização das informações em uma plataforma georreferenciada. 

População atendida pelos processos 
de REURB / Servidores da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Iniciar o desenvolvimento da Plataforma de 
Georreferenciamento. 

Reuniões de projeto com a PROCEMPA para desenvolvimento do documento de visão 
pela Fábrica de Software. A greve da PROCEMPA teve impacto no andamento. 

70% 

Iniciar o desenvolvimento do sistema REURB 
Digital. 

Reuniões de projeto com a PROCEMPA para desenvolvimento do documento de visão 
pela Fábrica de Software. A greve da PROCEMPA teve impacto no andamento. 

70% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reassentamento - Pró Moradia 
Construir 540 unidades habitacionais no bairro Cristal (Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e 
Tamandaré II) para reassentar as famílias de baixa renda que vivem às margens do Arroio Cavalhada. 

Justificativa Público-alvo 

Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social que residem 
junto ao arroio Cavalhada (incluindo as vilas Icaraí I, Nossa Senhora das Graças e Ângelo Corso) 
e que vivem atualmente em área de risco hidrológico e de preservação permanente. 

Famílias de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade social que residem junto ao Arroio 
Cavalhada. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aprovar os projetos do Pró-Moradia junto à Caixa e iniciar o 
processo licitatório das obras das Unidades Habitacionais dos 
Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e Tamandaré II. 

Os projetos arquitetônicos foram aprovados pela CAADHAP. Os projetos 
de engenharia, social e ambiental estão quase finalizados para iniciar 
orçamento. Novo prazo Caixa: 14/03/2022 

60% 

 

Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Urbanização 
em REURB 

Complementar a infraestrutura e construir Unidades Habitacionais permitindo a criação ou ampliação de vias, tornando 
também regular os serviços de água, esgoto e energia elétrica, qualificando a vida dos moradores da região. 

Justificativa Público-alvo 

Prover a infraestrutura essencial é pré-requisito para regularização fundiária. Além 
disso, o projeto atende demandas geradas pelo Orçamento Participativo. 

Moradores dos seguintes núcleos urbanos irregulares: Vila Pereira 
Franco, Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal e Morro Alto. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contratar empresa para realização das obras de urbanização nas 5 

localidades: Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal, Morro Alto, 
Vila Pereira Franco. 

Realizadas reuniões com a comunidade preparatórias à vistoria. As 

vistorias ainda não foram realizadas para possibilitar a revisão dos 
projetos e elaboração dos termos de referência. 

10% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMHARF - 2021 

503/2021 - Regularização fundiária da Ocupação Costa e 

Silva (Sarandi) - R$ 200.000 - Ver. Ramiro Rosário/PSDB 

Valores destinados ao processo de regularização 
fundiária da “Ocupação Costa e Silva”, localizada na 
Rua Walter Erwig Filho, Bairro: Sarandi, CEP: 
91150-082, Porto Alegre/RS, para moradia das 
famílias ali residentes. 



324/2021 - Política habitacional por meio de projetos 
urbanísticos e complementares e obras de infraestrutura - 

R$ 60.000 - Ver. João Carlos Nedel/PP 

Política habitacional emancipatória de incentivo ao 
cooperativismo auto gestionário, por meio de 
projetos urbanísticos e complementares e obras de 
infraestrutura. 



518/2021 - Levantamento topográfico, cadastramento e 
projeto de Regularização Fundiária na Zona Rural - R$ 

500.000 - Ver. Cássio Trogildo (PTB)  

Emenda impositiva para regularização Fundiária no 
Município de Porto Alegre, priorizando propriedades 

que já tenham produção orgânica - R$ 500.000. 


311/2021 - Regularização Fundiária no Município de Porto 
Alegre - R$ 110.000 - Ver. Professor Wambert/PTB 

Para realizar regularização fundiária no Município 
de Porto Alegre. 

358/2021 - Regularização Fundiária no Município de Porto 

Alegre - R$ 200.000 - Ver. Dr. Goulart/PTB 

Regularização Fundiária no Município de Porto 

Alegre. 

Emendas Parlamentares 

Federais na SMHARF 
(OGU) 

Regularização do Núcleo Urbano Informal Loteamento 
Pitinga I e II (R$ 290.306,00) - Dep. Maurício Dziedricki 
(atendimento da cláusula suspensiva) 

Valor total da emenda R$ 290.306,00. 

Mercados e Armazéns no Loteamento Irmãos Maristas (R$ 
286.471,00) 

Construção de quatro Unidades de Comércios e 
Serviços, com área individual de 22,27m², para 
ampliação da capacidade produtiva das famílias da 
Vila Nazaré reassentadas no Loteamento Irmãos 
Maristas. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Famílias que participaram do processo de regularização fundiária Beneficiadas 
com Matrícula entregue 

Famílias 
beneficiadas 

1.000 1.019  

Lotes com Instauração de REURB Lotes 4.000 4.934  

Unidades Habitacionais de Interesse Social 
Unidades 

Habitacionais 
580 342  

Concessão de Bônus Moradia Bônus Moradia 120 23  
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Gabinete da 

CAUSA ANIMAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

100%

Concluído

92%

Cancelado

8%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos Serviços Veterinários 

Qualificar os serviços veterinários prestados pela Prefeitura, através da ampliação e 
descentralização dos locais de atendimento, da renovação e aprimoramento da parceria com 
protetoras de animais. Ainda, avaliar a possibilidade de implementação da coparticipação 
para utilização dos serviços, a fim de subsidiar novas parcerias. 



Justificativa Público-alvo 

Os cães e gatos podem interferir positiva ou negativamente na saúde da população, 
dependendo da guarda responsável e das políticas públicas implementadas. Em Porto Alegre, 
as políticas públicas voltadas aos animais já estão bem estabelecidas há alguns anos, com 
legislações pertinentes e serviços veterinários disponíveis à população de baixa renda e aos 
animais de rua, através de protetores independentes e organizações de proteção animal. 
Apesar da assistência de qualidade fornecida aos animais do município, o acesso é dificultoso, 

devido à localização periférica da Unidade de Saúde Animal. Assim, urge a necessidade de 
qualificar os serviços, permitindo a utilização dos mesmos por mais munícipes, especialmente 
o serviço de esterilização cirúrgica, que previne a superpopulação de animais errantes e 
consequentemente as zoonoses e situações de maus tratos. 

População de baixa renda com cadastro no programa 
Bolsa Família, com Número de Inscrição Social (NIS) ou 

ainda que tenha como renda mensal de até três salários 
mínimos (com atestado emitido pelo Centro de Relações 
Institucionais e Participativas - CRIP). Protetores 
independentes e entidades de proteção animal. Todos 
residentes, ou com sede, no Município de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicar Edital das Protetoras. Concluído. 100% 

Realizar estudo para verificar a viabilidade de se implementar a coparticipação nos serviços 

veterinários de castração. 
Concluído. 100% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA no GCA/GP - 2021 
 

171/2021 - Serviços de esterilização de animais 

domésticos - R$ 120.000 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB 

Contratação de serviços de esterilização de animais 
domésticos.  

172/2021 - Aquisição e aplicação de microchips 

para identificação de animais domésticos. - R$ 

40.000 - Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição e aplicação de 570 microchips (completos), ou 

até onde couber o recurso, para identificação de animais 

domésticos. 
 

173/2021 - Aquisição de equipamentos e material 

permanente (leitores de microchipagem) - R$ 
4.000 - Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos e material permanente 

(Aquisição de 8 leitores de microchipagem, ou até onde 
couber o recurso. 

 

174/2021 - Aquisição de equipamentos e material 

permanente - R$ 10.000,00 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos e material permanente (2 
computadores e 1 tablet ou até onde couber o recurso).  

175/2021 - Aquisição e instalação de placas 

educativas nos cachorródromos. - R$ 4.777 - Ver. 
Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição e instalação de placas educativas nos 
cachorródromos.  

176/2021 - Serviços de esterilização de animais 
domésticos - Entidade habilitada no programa 
estadual "Nota Fiscal Gaúcha" - R$ 12.500 - Ver. 
Lourdes Sprenger/MDB 

Contratação de serviços de esterilização de animais 
domésticos - Entidade habilitada no programa estadual 
"Nota Fiscal Gaúcha". 

 

179/2021 - Aquisição de material de consumo 
(expediente, limpeza e informática). - R$ 20.000 
- Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de material de consumo (Aquisição de materiais 
de consumo como, expediente, limpeza e informática).  

180/2021 - Aquisição de equipamentos e material 
permanente (notebooks). - R$ 10.000 - Ver. 
Lourdes Sprenger/MDB 

Aquisição de equipamentos e material permanente 
(Aquisição de 2 notebooks) ou até onde couber o recurso.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

203/2021 - Aquisição de coleiras seresto 
(leishmanioso) e vacinas polivalentes V8 
importadas (parvo e inomose) e outros insumos - 

R$ 50.000 - Ver. Roberto Robaina/PSOL 

Para medidas de prevenção de zoonoses e garantia do 
bem-estar para animais em situação de vulnerabilidade 
que aguardam encaminhamento para adoções 
responsáveis. Os valores se destinam para a aquisição de 

oleiras seresto que previne o contágio de leishmaniose, 
vacinas polivalentes v8 importadas. 

 

1009/2021 - Esterilização de animais domésticos 
- através de termo de contratação, termo de 

fomento ou aditivo contratual - R$ 104.000 - Ver. 
Lourdes Sprenger 

Esterilização de aproximadamente 690 (seiscentos e 
noventa) animais domésticos, ou onde couber o recurso, 

através de termo de Contratação, Termo de Fomento ou 
Aditivo Contratual. Emendas 177, 178 e 189. 

 

1007/2021 - Contratação de serviços de 
esterilização de animais domésticos - R$ 26.956 - 
Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Contratação de serviços de esterilização de animais 
domésticos.  

1006/2021 - Esterilização de animais domésticos 
em áreas de risco para leishmaniose - R$ 26.957 
- Ver. Lourdes Sprenger/MDB 

Esterilização de animais domésticos em áreas de risco 
para leishmaniose.  

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Esterilizações de Cães e Gatos Esterilizações 9.120 9.133  

Fiscalizações de Denúncias de Bem-Estar de Animais Domésticos Percentual 100,00% 65,00%  
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Gabinete da 

PRIMEIRA-DAMA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

100%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Entregávéis GPD 

Prospectar a Implementação da 
Casa da Mulher Brasileira em 
Porto Alegre 

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico, social, orientação e 
encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que proporciona o 
atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência 
ocorrida, contribuindo p/ o fortalecimento da mulher e o resgate da cidadania. 



Estabelecer o Centro de Triagem 

Estruturação de Centro de Triagem para receber, armazenar e fazer a gestão de 

produtos (roupas, móveis, brinquedos, etc.) visando a doação dos mesmos à 
população vulnerável. 
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EIXO 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TURISMO 
 

Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Meta atingida

100%
Não Concluído

100%

Meta atingida

67%

Meta não atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Redução do tempo de abertura de 
empresas e operações (RESET) 

Implantar um sistema que proporcionará a abertura de empresas em minutos, em um único 

ambiente, de forma rápida, simples e sem burocracia, obtendo o registro, as inscrições fiscais 
e as licenças quando necessárias. 



Justificativa Público-alvo 

Os processos de Licenciamento de Atividades no município de Porto Alegre são gerenciados pela Sala do Empreendedor, 
organismo pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Participam direta ou indiretamente do 
processo de registro de empresas e licenciamento de empresas diversos outros órgãos e estruturas, como a SMAMUS, SMF, SMS-

Visa, PGM, SMC (Epahc) e Procempa, assim como agentes externos, de âmbito federal e estadual. Para aprovar o processo de 
abertura e licenciamento são utilizados diversos sistemas em diferentes plataformas tecnológicas, muitas não integradas e 
algumas bastante defasadas, incluindo sistemas em mainframe desenvolvidos na década de 70. Além disso, o requerente/ 
empreendedor tem acesso a sistemas diferentes, via internet, para acessar serviços, buscar informações sobre os procedimentos 
do licenciamento, consultar legislações e acompanhar o andamento de seus processos. Esta complexa arquitetura tecnológica 
gera impactos negativos na performance dos processos, principalmente em termos de tempo de ciclo, retrabalho e 

qualidade/confiabilidade das informações consultadas e geradas. O projeto estabelece um "balcão único". Uma inovação e 
simplificação importante para o ambiente de negócio no Município de Porto Alegre. 

Micro e pequenos 

empresários (empresa 
limitada, empresa 
individual de 
responsabilidade 
limitada e empresa 
individual). 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realizar equivalência das atividades cadastradas no sistema de licenciamento de atividades para 

aplicação da CNAE. 
Concluído. 100% 

Classificar as atividades CNAE de acordo com o risco ambiental, sanitário e urbanístico. Concluído. 100% 

Desenvolver e implantar a consulta automática de viabilidade para atividades de baixo risco. Concluído. 100% 

Desenvolver e implantar sistema para emissão da inscrição tributária automática municipal. Concluído. 100% 

Emissão do alvará de funcionamento e licenças municipais automáticas para atividades de baixo risco – 
Dispensa. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Linha Turismo Privado 
Promover os pontos de interesse turísticos para turistas visitantes e residentes e que os visitantes permaneçam 
pelo menos um dia a mais em Porto Alegre. Promover os caminhos rurais para esses dois públicos, visando 
agregar valor para a propriedade rural. 



Justificativa Público-alvo 

A Prefeitura deve se ater às prioridades de atender demandas básicas da comunidade, ao mesmo 
que tempo que não pode abrir mão de explorar o seu potencial turístico que promove o crescimento 

econômico e a geração de renda, especialmente o turismo rural em Porto Alegre. 

Turista de passagem (geralmente que vai para a 
Serra Gaúcha), Turistas em geral e Residentes. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Definição do modelo/formato da operação. Concluído. 100% 

Lançamento do edital de concorrência pública de 
acordo com as definições adotadas. 

Devido a alteração do modelo adotado, não houve necessidade de publicação de edital 
de concorrência pública. Linha turismo operada pelo setor privado está em operação. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Microcrédito (RESET) 
Fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico da base da pirâmide 
na cidade de Porto Alegre. 

Justificativa Público-alvo 

Ausência de um mercado de crédito para empreendedores de baixa renda, em função da 
ausência de garantias, colateral e bancarização. 

Empreendedores de baixa renda inscritos no 
Cadastro Único. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicação do edital de licitação para estruturar a rede de 
parceiros. 

Concluído. 100% 
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Aprovação do projeto de lei do Microcrédito. Concluído. 100% 

Publicação de edital para seleção de operadores do Microcrédito 

para operar com o juro zero. 
Concluído. 100% 

Capacitação dos beneficiários do microcrédito/empreendedores 
por meio de parceria com o 3º setor. 

Contratos de juro zero não estão operando, por isso houve um atraso na 
realização das capacitações, que serão realizadas ao longo de 2022. 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Desenvolvimento e Fomento da 

Economia Criativa 

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento da economia criativa em Porto Alegre, 
estimulando a geração de conhecimento e o mercado de produtos e serviços concebidos a partir de 

aportes intangíveis para construção de valor e inovação, ampliando, assim, a participação das 
indústrias criativas no PIB local. 



Justificativa Público-alvo 

A Economia Criativa é um conceito baseado em ativos criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento 
econômico, compreendendo um conjunto de atividades baseadas no conhecimento. Compreende, também, setores 

representativos que envolvem áreas atreladas ao Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia, áreas estas que abraçam 
diferentes atividades econômicas e profissionais que têm importante papel no atual cenário econômico e social. Nesse 
sentido, fomentar o desenvolvimento da economia criativa na esfera municipal, dialogando com as esferas estadual e 
federal, passa a ser um dos eixos de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. 

Assim, a necessidade de organização de um ambiente de negócios atrativo e favorável, faz do Programa de 
Desenvolvimento e Fomento da Economia Criativa de Porto Alegre um instrumento de gestão que contempla tanto os 
empreendedores criativos, quanto os negócios, serviços e produtos gerados, bem como os territórios envolvidos, 
promovendo a aproximação de mercados criativos nacionais e internacionais, e consolidando a política pública para o 
desenvolvimento das indústrias criativas locais. 

Empreendedores criativos e 
empresas relacionadas aos 
setores das indústrias 
criativas de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Mapeamento e Diagnóstico do Setor 
Criativo. 

O mapeamento foi realizado quase que em sua totalidade, mas faltam as análises dos dados 
de ISS (recebidos no final de 2021), de ICMS e de VAF para finalização do diagnóstico. 

80% 

Identificação e fortalecimento das 

Governanças Locais. 

Realizada a revisão da governança por Decreto. Realizado chamamento público para 

composição do Comitê. A instalação do Comitê através de portaria é prevista para março. 
90% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Lei da Liberdade Econômica 
Publicização de dados referentes aos efeitos 
práticos da nova lei 

Configuração de uma Ferramenta para a publicização dos atos 

prévios de liberação da atividade econômica (relação das 
atividades). 



Remissão de multas aplicadas 
a empreendedores devido a 
pandemia 

Remissão de multas aplicadas a 
empreendedores devido a pandemia 

Trata-se de remissão de multas relacionadas ao 

descumprimento de normas relativas a pandemia ocasionada 

pela COVID-19. Desse modo, será efetuado o levantamento 
das fiscalizações resultantes às referidas multas, a proposta 
de entrega, a análise jurídica e financeira, para então executar 
a entrega. 



Criação do PIB Municipal 

Criação do PIB Municipal  
Indicador de atividade econômica do município de Porto 

Alegre. 
Disponibilização de ferramenta para 
publicização dos dados no site da SMDET 

Dashboard de visualização da série temporal do Indicador 
disponível para a população de Porto Alegre. 

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMDET - 2021 

331/2021 - Repasse à ANDICOM - 

Associação Nacional de Defesa e Informação 
do Consumidor - R$ 60.000 - Ver. Márcio 
Bins Ely/PDT 

Repasse de recursos para ANDICOM - Associação Nacional de 

Defesa e Informação do Consumidor, CNPJ 05.201.941/0001-
07, para realização de atividades e impressos voltados para 
defesa e informação do consumidor. 



1114/2021 - Aquisição de equipamentos 
para atividades de defesa do consumidor da 
ANDICOM - Assoc. Nac. de Def. e Inf. do 
Consumidor - R$ 160.227 - Ver. (agrup.) 

Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de 

atividades voltadas à proteção e defesa do consumidor da 
ANDICOM – Associação Nacional de Defesa e Informação do 
Consumidor, CNPJ nº 05.201.941/0001-07. Emendas 330, 
333, 337, 338 e 343. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Abertura de Empresas Dias 5 2  

Índice de Escassez de Recursos – Famílias no CadÚnico Índice 0,709 0,713  

Trabalhadores Contas-Próprias (CP) que estejam no CadÚnico do Governo Federal 
atendidos pelo Programa de Microcrédito de Porto Alegre 

Percentual 10% 0% 
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Secretaria Municipal de 

MEIO AMBIENTE, URBANISMO 

E SUSTENTABILIDADE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Concluído

50%

Meta atingida

25%

Meta parcialmente atingida

25%

Concluído

12%

Não Concluído

76%

Cancelado

12%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação do Licenciamento 
Expresso 

Alterar o Decreto nº 20.613, de 17 de junho de 2020 que regulamenta o processo de licenciamento 
edilício expresso por meio de declaração de responsabilidade técnica de profissional habilitado. 

Justificativa Público-alvo 

Ampliar o Licenciamento Expresso. População de Porto Alegre 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Ampliar o Licenciamento Expresso. 
Publicação do Decreto ampliando o Licenciamento Expresso; Adequação dos sistemas 
utilizados para absorver as novas demandas; Novo portal. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Inventário GEE 
Mensurar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da cidade de Porto Alegre entre os 
anos de 2016 e 2019. 

Justificativa Público-alvo 

O Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) é o primeiro passo para o planejamento de ações climáticas, pois 
fornece as informações através das quais é possível desenvolver um diagnóstico do cenário local e observar padrões 

de evolução ao longo dos anos. Através da quantificação das emissões e da identificação das fontes, é possível 
desenvolver políticas climáticas baseadas em evidências e determinar quais ações de mitigação dos efeitos 
adversos das mudanças climáticas devem ser priorizadas. O Inventário também possibilita a integração de 
múltiplas áreas do conhecimento e engajamento de diversos atores como o conhecimento acadêmico, atores locais 

e setores públicos nos seus diversos níveis. A elaboração do documento atende também aos objetivos da Lei 
Complementar n° 872 /2020 (que institui a Política de Sustentabilidade, Enfrentamento das Mudanças Climáticas 
e Uso Racional da Energia) que prevê que as metas de redução das emissões dos GEE serão definidas após a 

realização de inventários dessas emissões. 

População de Porto Alegre 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Relatório final contendo a mensuração das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) da cidade de Porto Alegre entre os anos de 2016 
e 2019. 

Relatório final contendo a mensuração das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) da cidade de Porto Alegre entre os anos de 2016 
e 2019 - Concluído 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Concessão do Harmonia e Trecho 1 da Orla 
Concessão dos serviços de operação, administração, manutenção, implantação, reforma e 
melhoramento do Trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, do Parque da Harmonia e 
de sua área anexa, com execução de obras e serviços de engenharia. 



Justificativa Público-alvo 

Melhor gestão e melhorias na área da concessão. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Licitar; Realizar a Concessão; Entregar os Bens Imóveis; Controlar 
a Operação das Obrigações de 2021. 

Licitação realizada e Concessão realizada; Entrega dos Bens Imóveis; 
Acompanhada a Operação das Obrigações de 2021. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Revisão do Plano Diretor 
Avaliar e revisar o Plano Diretor com amparo nos conceitos previstos na Nova Agenda 
Urbana e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 11. 

Justificativa Público-alvo 

A lei que institui o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos, conforme § 3º, Art.40 da 

LC 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. O atual Plano Diretor de Porto Alegre data de 1999, e a última revisão 
ocorreu em 2010, a qual ateve-se à Parte III - Plano Regulador. 

População de Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Aquisição dos hardwares necessários (17 computadores e 4 notebooks). Hardwares adquiridos 100% 

Assinar carta acordo com a UFRGS para revisão do plano de ação. Não realizado. 0% 

Reformular site atual do Plano Diretor. Site reformulado. 100% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Licenciamento por Adesão e Compromisso- 
LAC 

Desenvolvimento e implementação de sistema para operacionalizar 
o LAC (empreendedor e responsável técnico assumem o 
cumprimento das condições e restrições para atividades de baixo e 
médio potencial poluidor). Depende da contratação de empresa 

especializada para o desenvolvimento do sistema. 



Terrários Urbanos Terrário Urbano Neusa Brizola (Piloto)  
Implantar Terrário Urbano na Lucas de Oliveira ao lado no nº 1231, 
no bairro Petrópolis. 

Normativas e 
Regulamentações na 
SMAMUS 

Projeto Lei Complementar do Centro 
Histórico (Programa de Revitalização do 
Centro Histórico) 

Elaborar projeto de Lei Complementar Urbanístico relativo ao 
programa de revitalização do centro histórico. 

Proposta Urbanística do Arado 

Aprovar Minuta de Lei regularizando a Proposta Urbanística do Arado. 
Em 2012 foi protocolado EVU para a região. Desde então está em 
discussão. Por ser uma área muito sensível na parte ambiental, gera 

muitos desafios, que estão sendo enfrentados na elaboração da 

Minuta de Lei para a região. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

IPTU Sustentável 

Elaborar decreto regulamentando lei a ser criada pela SMF, visando 
incentivos fiscais para adoção de medidas de sustentabilidade 

(Aumento da cobertura vegetal, Implantação de sistema de captação 
de água da chuva, uso de energias renováveis, Implantação de 
telhados verdes, utilização de tec. sustentável). 

 

Revisão da metodologia de avaliação dos 
projetos especiais para definição de 

mitigações/compensações/contrapartidas  

Elaboração de decreto para revisão da metodologia de análise dos 

processos decorrentes de EVUs e correlatos, bem como sua 
normatização e uso de ferramentas e geoprocessamento, visando 

critérios de análise mais transparentes. 



Alteração Decreto das Comissões 
Elaboração do novo decreto relativo as comissões. Ajustes 
necessários por troca de secretárias, pela entrada da SMPAE no fluxo 
e outros pontos. 



Planejamento e 
Monitoramento 
Ambiental 

Mapeamento de Mata Atlântica 
Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento dos 
remanescentes do bioma Mata Atlântica e elaboração do Plano 
Municipal de Conservação de Mata Atlântica. 



Mapeamento de Áreas de Preservação 
Permanente 

Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento das 
Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Qualificação da 

Arborização Urbana 

Produção, implantação e manutenção da 
arborização 

Contratação de empresa para PRODUÇÃO DE MUDAS, IMPLANTAÇÃO 
DE ARBORIZAÇÃO e ARBUSTIVAS em logradouros públicos e áreas 
de preservação permanente públicas; MANUTENÇÃO DE MUDAS. 
Recursos do Fundo do Meio Ambiente. 



Qualificação do Viveiro Municipal 

Elaboração de projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, 
luminotécnicos, alarme, drenagem, entre outros, para reforma da 
estrutura física do Viveiro Municipal. Execução das obras através de 
recursos de TASC-C. 



Revitalização Orla 
MULTIPLAN 

Processo de autorização de estrutura 
provisória na Orla 

Proposta de revitalização provisória do Trecho da Orla entre o CT do 
Grêmio e o Iate Club Guaíba que deve ser autorizada pelo Município. 

Emendas Impositivas 
da CMPA na SMAMUS - 
2021 

005/2021 - Implantação de cachorródromo 
na Praça Associação Rio-grandense de 
Imprensa (Cavalhada) - R$ 95.000 - Ver. 

Lourdes Sprenger/MDB 

Implantação de cachorródromo, com projeto já aprovado, na praça 
Associação Rio-grandense de Imprensa (Cavalhada). 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

146/2021 - Instalação de ACADEMIA ao ar 
livre na Praça Mauri Meurer (Jardim 
Planalto) - R$ 150.000 - Ver. Mauro Pinheiro 
/PL 

Instalação de equipamentos para ACADEMIA ao ar livre, de 8 a 12 
equipamentos, na Praça Mauri Meurer, na rua Doutor Derly Monteiro 
(Jardim Planalto). 



147/2021 - Academia ao ar livre na Praça 
Inácio Antônio da Silva (Belém Novo) - R$ 

100.000 - Ver. Paulinho Motorista/PSB 

Instalação de academia ao ar livre na Praça Inácio Antônio da Silva, 
localizada na Av. Heitor Vieira, 401, no bairro Belém Novo. 

148/2021 - Academia ao ar livre na Praça 
Paulo Maciel de Oliveira (Belém Novo) - R$ 

100.000 - Ver. Paulinho Motorista/PSB 

Instalação de academia ao ar livre na Praça Paulo Maciel de Oliveira, 
localizada na Av. Inácio Antonio da Silva, localizada no bairro Belém 

Novo. 


149/2021 - Academia ao ar livre na Praça 
Três Figueiras (Chapéu do Sol) - R$ 100.000 

- Ver. Paulinho Motorista/PSB 

Instalação de academia ao ar livre na Praça Três Figueiras, localizada 
na Rua Ubirajara Lemos Machado, n. 262, bairro Chapéu do Sol. 

151/2021 - Academia ao ar livre na Praça 
Jornalista Orlando Loureiro (Moradas da 
Hipica) - R$ 100.000 - Ver. Paulinho 
Motorista/PSB 

Instalação de academia ao ar livre na Praça Jornalista Orlando 

Loureiro, localizada na Rua Fulvio Bastos, 266 localizada no bairro 
Moradas da Hipica. 



266/2021 - Levantamento planialtimétrico, 
serviços, aquisição e instalação de cancha 
de bocha e academia ao ar livre na Praça 
Povo Palestino (Leop.) - R$ 200.000 - Ver. 
Idenir C. 

Realização de levantamento planialtimétrico e outros serviços que se 
façam necessários, aquisição e instalação de cancha de bocha com 

cobertura e de equipamentos de academia ao ar livre na Praça Povo 
Palestino, Bairro Jardim Leopoldina, conforme projeto aprovado. 



268/2021 - Levantamento planialtimétrico, 

serviços, aquisição e instalação de cancha 
de bocha e academia ao ar livre na Praça 
Povo Palestino (Leop.) - R$ 90.000 - Ver. 
Idenir C. 

Realização de levantamento planialtimétrico e outros serviços que se 
façam necessários, aquisição e instalação de cancha de bocha com 
cobertura e de equipamentos de academia ao ar livre na Praça Povo 
Palestino, Bairro Jardim Leopoldina, conforme projeto aprovado. 



294/2021 - Levantamento planialtimétrico, 

serviços, aquisição e instalação de cancha 
de bocha e academia ao ar livre na Praça 

Povo Palestino (J. Leopoldina) - R$ 100.000 
- Ver. Idenir Cecchim 

Realização de levantamento planialtimétrico e outros serviços que se 
façam necessários, aquisição e instalação de cancha de bocha com 
cobertura e de equipamentos de academia ao ar livre na Praça Povo 
Palestino, Bairro Jardim Leopoldina, conforme projeto aprovado. 
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418/2021 - Academia ao ar livre e bancos 
na Praça 191/02, ao lado da Estação 
Cidadania (Rua Dr. Arno Horn, 211) - R$ 
110.000 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Instalação de equipamentos de academia ao ar livre na Praça 
191/02, que se localiza ao lado da Estação Cidadania (Rua Dr. Arno 
Horn, 211). Restando valores da emenda, instalar bancos na praça. 



506/2021 - Melhorias na academia de 
ginástica da terceira idade no Parque Alim 
Pedro (IAPI) (usa rec. dá EI nº 510) - R$ 
100.000 - Ver. Ramiro Rosário/PSDB 

Melhorias na infraestrutura da futura academia de ginástica 
destinada à terceira idade (idosos) no Parque Alim Pedro, localizada 
na Avenida dos Industriários S/N, Bairro IAPI, solicitado na emenda 
impositiva 510. 



510/2021 - Academia de ginástica ao ar 
livre p/ 3ª idade no Parque Alim Pedro 

(IAPI) - R$ 150.000 - Ver. Ramiro 
Rosário/PSDB 

Instalação de academia de ginástica destinada à terceira idade 
(idosos) no Parque Alim Pedro, Avenida dos Industriários S/N, 
Bairro: IAPI, CEP: 90520-400 – Porto Alegre/RS, contendo 
equipamentos e demais itens que versem acerca da estrutura e da 
utilização da mesma. 



528/2021 - Academia de ginástica ao ar 
livre nas praças Guia Lopes e Simões Lopes 
Neto (Teresópolis) - R$ 240.000 - Ver. 
Cassiá Carpes/PP 

Aquisição e instalação de equipamentos para academia de ginástica 
ao ar livre nas praças Guia Lopes e Simões Lopes Neto, no Bairro 

Teresópolis. 


662/2021 - Reurbanização e instalação de 

playground na Praça Nações Unidas 
(Petrópolis) - R$ 150.000 - Ver. Valter 
Nagelstein/PSD 

Reurbanização e qualificação do entorno e aquisição de 

equipamentos para instalação de Playground modelo na Praça 
Nações Unidas, no bairro Petrópolis. 



1101/2021 - Instalação de academia ao ar 
livre na praça Professor Emílio Mabilde 
Ripolli (Vila Nova) - R$ 150.000 - Recurso 
das emendas 01, 02 e 04. 

Instalação de equipamentos para academia ao ar livre, de 8 a 12 
equipamentos, na praça Professor Emílio Mabilde Ripolli, localizada 
na rua Joaquim de Carvalho, bairro Vila Nova. Recurso das emendas 
01, 02 e 04. 



1102/2021 - Instalação de academia ao ar 
livre na praça José Mariano de Freitas Beck 

(Vila Nova) - R$ 150.000 - Recursos das 
emendas 02, 03 e 04. 

Instalação de equipamentos para academia ao ar livre, de 8 a 12 
equipamentos, na praça José Mariano de Freitas Beck, localizada na 

rua Ventos do Sul, bairro Vila Nova. Recursos das emendas 02, 03 e 
04. 



1103/2021 - Instalação de academia ao ar 

livre na Praça Elisalde Stricher (Cavalhada) 
- R$ 150.000 - Recursos das emendas 02, 
04, 220 e 223. 

Instalação de academia ao ar livre, de 8 a 12 equipamentos, para a 
Praça Elisalde Stricher, localizada na Estrada Vila Maria, Bairro 
Cavalhada. Recursos das emendas 02, 04, 220 e 223. 
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1106/2021 - Instalação de academia ao ar 
livre na Praça Miguel Anibal Genta (Jardim 
Itu-Sabará) - R$ 130.000 - Emendas 41 e 
146. 

Instalação de equipamentos para academia ao ar livre, de 8 a 12 
equipamentos na Praça Miguel Anibal Genta, situada no Jardim Itu-
Sabará, Porto Alegre - RS, 91225-210, na cidade de Porto Alegre. 
Recursos das emendas 41 e 145. 



1111/2021 - Instalação de academia ao ar 
livre na Praça "Grêmio Footbal Porto-
Alegrense" (Medianeira) - R$ 135.000 - 
Emendas 219, 2, 223 e 230. 

Instalação de equipamentos para academia ao ar livre de 6 a 12 
equipamentos na Praça denominada como Grêmio Footbal Porto-
Alegrense, localizada no bairro Medianeira. Emendas 219, 2, 223 e 
230. 



1112/2021 - Redestinação para Academia 
ao Ar Livre na Praça Romeu Ritter dos Reis 
- R$ 150.277 - Ver. (agrup.). Emendas 24, 
38 e 39. 

Redestinação das emendas acima descritas para construção de uma 
Academia ao Ar Livre na Praça Romeu Ritter dos Reis. Emendas 24, 
38 e 39. 



150/2021 - Academia ao ar livre na Praça s/ 
Nome (Lami) - R$ 100.000 - Ver. Paulinho 
Motorista/PSB 

Instalação de academia ao ar livre na praça s/ nome, na área 
localizada na Av. Beira Rio, 984 localizada no bairro Lami. 

Emendas 
Parlamentares 
Federais na SMAMUS 
(OGU) 

Revitalização do Parque Marinha do Brasil 
(R$ 225.714,28) - Dep. Henrique Fontana 

Elaboração de projeto e execução de trecho de passeio externo da 
Av. Edvaldo Pereira Paiva. Repasse R$ 225.714,28; Contrapartida R$ 
55.728,26; Valor obra R$ 278.585,40 



Modernização de campo de futebol da Praça 
Edemilson Claudinei Pereira da Silva (R$ 
482.500,00) - Dep. Darnlei de Deus 

Hinterholz 

Modernização de quadra esportiva existente, pavimentação da pista 
de caminhada, aquisição e instalação de academia de ginástica ao ar 
livre e de novo mobiliário. Bairro Restinga. Repasse: R$ 477.500,00; 

Contrapartida: R$ 5.000,00; Prazo final da emenda: 30/09/2022.  


Modernização de quadra esportiva da Praça 
Cícero do Amaral Viana (R$ 244.126,74) - 
Dep. Maria do Rosário 

Qualificação do campo de futebol. Área da praça: 10.320 m2 - 
Endereço: Rua Mariano de Mattos - Rua Eurípedes Mesquita - Bairro 
Medianeira; Repasse: R$ 239.119,00; Contrapartida: R$ 5.007,74. 



Obras de Reabilitação e Urbanização 
Acessível nas Praças México, Nelson 

Marchezan e no Parque Chico Mendes (R$ 

2.208.328,77) - Dep. Nelson Marchezan Jr. 

Revitalização da Praça México, Reurbanização da Praça Nelson 
Marchezan e Pista de Skate do Parque Chico Mendes. Repasse: R$ 
2.124.950,00; Contrapartida: R$ 83.378,77. 
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Aquisição e Instalação de 3 Academias de 

Ginástica ao Ar Livre em Praças do Município 
(R$ 268.995,36) - Dep. Maria do Rosário 

Instalação de equipamentos de ginástica e a execução de passeios e 
acessibilidade. Praça Baltazar de Bem, Praça Lampadosa, Praça 

Loteamento Santa Paula. Valor total R$ 286.447,30; Repasse: R$ 
283.757,34; Contrapartida R$ 2.689,96 Valor empresa contratada 
R$ 268.954,11. 

 

Revitalização da Praça Araguaia (R$ 
482.325,00) - Dep. Carlos Gomes 

Elaboração de projeto e execução da obra até o valor total de R$ 

482.325,00. Área: 3050 m² - Endereço: Avenida Guaíba - Rua 
Carajá, Vila Assunção. Repasse: R$ 477.500,00; Contrapartida: R$ 

4.825,00. 


Revitalização do Parque Farroupilha (R$ 
241.246,00) - Dep. Henrique Fontana 

Elaboração de projeto e execução de obra do passeio do Parque. 
Prazo final da emenda: 30/11/2022. Repasse: R$ 238.856,00 
Contrapartida: R$ 2.390,00. 



Modernização de Quadra de Futebol no 
bairro Lomba do Pinheiro (R$ 241.280,00) - 
Dep. Henrique Fontana 

Modernização de infraestrutura de recreação, esporte e lazer - 
Quadra de Futebol. Área total 10.396 m2 (com APP) Endereço: Rua 
Açucena - Rua guaíba - Bairro Lomba do Pinheiro. Repasse: R$ 
238.750,00; Contrapartida: R$ 2.530,00. 



Revitalização da Praça Brigadeiro Sampaio 

(R$ 241.246,00) - Dep. Darcísio Perondi 

Elaboração de projeto e execução de pavimentação de passeio 
público. Prazo final da emenda: 30/09/2022; Repasse: R$ 

238.856,00 Contrapartida: R$ 2.390,00.  


 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Aprovação de Projetos Edilícios Dias 196 106  

Prazo Médio de Licenciamento Ambiental Dias 90 133  
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Secretaria Municipal de 

CULTURA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%

Concluído

29%

Não Concluído

63%

Cancelado

8%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos Espaços Culturais 
Elaborar projetos e realizar pequenas manutenções ou reformas nos equipamentos culturais 
qualificando estes espaços e evitando maior degradação do patrimônio público. 

Justificativa Público-alvo 

Os equipamentos culturais estão degradados necessitando de urgentes intervenções a fim de 
evitar maiores prejuízos ao patrimônio histórico do município. 

População de Porto Alegre, turistas e servidores que 
utilizam os espaços. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contratar segurança patrimonial para resolver problema de 

roubos e avarias nos prédios públicos culturais do município. 

Contrato de vigilância armada e desarmada assinado em 27/12/2021 

para atendimento da SMC. 
100% 

Concluir licitação dos projetos complementares do Centro 
Municipal de Cultura. 

Orçamento e PL atualizados tendo em vista à virada do ano e à demora 
da SMF em aprovar a despesa. Aguarda aprovação. 

10% 

Captar recurso (6 milhões) para iniciar a restauração completa da 
Casa Godoy. 

Inclusão da Casa Godoy como um dos projetos a ser contemplado na 
carta de financiamento do Centro Histórico. 

50% 

Contratar os projetos complementares faltantes da Casa Godoy. 
Em contratação da sondagem para conclusão do projeto estrutural da 
casa e do projeto de climatização. Recursos aprovados, minutas de 

contrato elaboradas para posterior assinatura. 

90% 

Resolver o problema do assoreamento do pátio da Casa Firmino 
Torelly que gera grande risco de rompimento. 

Problema diagnosticado por meio das vistorias realizadas. Termo de 
referência elaborado e PL aprovado para licitar a execução das 

correções de rede pluvial. 

60% 

Atualizar os projetos necessários para reforma da Casa Firmino 
Torelly. 

Em revisão da necessidade. Priorizou-se os projetos da Casa Godoy. 0% 

Recuperar o torreão, realizar reboco e pintura e garantir 

climatização da reserva técnica do Museu Joaquim Felizardo. 

Ações ainda não realizadas. Aguardando aprovação do recurso para 

contratar a manutenção do telhado via RP. 
10% 

Sanar problemas de infiltrações para reabertura da Pinacoteca 
Ruben Berta ao público como atividade comemorativa de 50 anos 
da doação do acervo ao Município de Porto Alegre. 

Realizado o serviço de reparo e instalação de calhas nas coberturas da 
reserva técnica e lateral leste (de policarbonato), conforme relatório 
fotográfico 16519054. 

100% 
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Contratar empresa de arquitetura e engenharia para elaboração 
dos projetos executivos e orçamentos para ter licitação de obra da 
Pinacoteca Rubem Berta em 2022. 

Ficou definido que a SMC e SMOI farão os projetos, especificações e 
orçamentos para contratarmos somente a execução da obra, visto que 
são serviços de conservação do patrimônio. 

100% 

Assinar TPU do Centro Cultural Andradas 1780 com Instituição 
Cultural que ficará responsável pelas reformas necessárias. 

Por deliberação do Prefeito o prédio será colocado à venda. 0% 

Entregar diagnóstico do Centro Cultural Andradas 1780 para 
verificar necessidade de reformas e possibilidade de utilização por 
Instituição via TPU. 

Situação do prédio relatada pela DGAL via processo SEI contendo 
relatório fotográfico (15208518 e 15209194). Por deliberação do 
Prefeito o prédio será colocado à venda. 

100% 

Realizar tratativas com SMED para assinar Termo de Permissão de 

Uso do Solar Paraíso com instituição cultural para implantação do 
Conservatório de Música 

Minuta de TPU elaborada e autorizada pelo secretário da SMAP e edital 

do Conservatório de Música publicado. 
100% 

Realizar adequações elétricas no Solar Paraíso para regularizar a 
entrada de energia danificada no vandalismo ocorrido início de 
2021 

Projeto elaborado, orçamento realizado e encaminhado para licitação, 
porém a licitação deu deserta. Necessária nova licitação para resolver 
o problema. 

0% 

Realizar orçamento para manutenção do Arquivo Histórico Moysés 
Velhinho possibilitando captar recursos e contratar empresa. 

Realizado o conserto do quadro elétrico do Arquivo Histórico. Demais 
ações em andamento e em orçamento. 

70% 

Buscar possível parceria para ampliação do espaço físico do 
Arquivo Histórico Moysés Velhinho. 

Priorizou-se buscar parceria para o Museu Joaquim Felizardo e Usina 
do Gasômetro. O projeto de ampliação do arquivo será atualizado em 

2022. 

0% 

Iniciar modelagem em conjunto com a Secretaria de Parcerias 
para possível concessão do Museu Joaquim Felizardo. 

Projeto em monitoramento junto à SMP (2021.619 - Contratualizações 
- 1 - Museu de Porto Alegre). Em formação do Grupo de Trabalho 
Executivo (GTE) para elaboração e publicação de edital de 
chamamento. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação da Usina do Gasômetro 
Entregar aos porto alegrenses o Centro Cultural Usina do Gasômetro requalificado, com o 
teatro e cinema equipados, garantindo melhor aproveitamento dos espaços e serviços 
culturais prestados. 



Justificativa Público-alvo 

A edificação apresenta necessidade urgente de conservação com renovação e implementação de sistemas e redes de infraestrutura 
(há risco de incêndio, infiltrações e há inadequação à legislação vigente no que se refere à acessibilidade); necessidade de conclusão 

de obras (Teatro Elis Regina, impermeabilizações, sistemas de circulação); necessidade de instalação e requalificação de serviços 
(restaurante e café). Além disso, a reforma garantirá melhor aproveitamento dos espaços e serviços culturais prestados (espaços 
para grandes exposições, atividades de lazer junto à orla, sistema de informações turístico-culturais, etc.). 

População da 

grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Executar 85% da obra contratada. O último relatório de medição anexado no processo é de 46,3% em setembro. 46,30% 

Elaborar o Programa de Necessidades para utilização 

geral do espaço. 
Elaborado em partes, ainda falta concluir. 50% 

Desenvolver projeto e iniciar o processo de contratação 

da PPP. 

Aguarda conclusão do programa de necessidades e deliberação da gestão 

quanto a permanência do teatro e cinema. 
0% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

+ Cultura nas Escolas 

Multimeios da Restinga 
Busca de parceirização para o equipamento Centro Cultural 
Multimeios Restinga para atividades de formação cultural por 

meio da Música. 


Elaboração dos projetos do Atelier Livre para o 
+Cultura nas Escolas 

Ofertar cursos de formação em desenho, pintura, escultura, 
cerâmica, gravura e história da arte na Escola de Arte Atelier 
Livre Xico Stockinger localizada no Centro Municipal de Cultura. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Reestruturação da Companhia Municipal de 
Dança  

Encaminhamentos institucionais para definição da retomada das 
atividades da Companhia e definição da origem dos recursos 
para início das ações formativas em 2022.  

 

Reforma prédios 
antigos - Centro 
Histórico 

Retomada da obra do antigo Cine Imperial - 
Complexo Cultural Caixa Federal (Programa de 
Revitalização do Centro Histórico) 

Retomada das obras de restauro e recuperação do imóvel da 
Andradas 1051 e 1073 - objeto do Termo de Concessão de Uso 
com a Caixa Econômica Federal (1004599) - que se encontram 
paralisadas desde setembro de 2017. 

 

Restauração da Praça 
da Matriz  

Restauração da Praça da Matriz 
Restauração da Praça da Matriz através do PAC Cidades 
Históricas, localizada no sítio histórico de Porto Alegre, incluindo 

ruas adjacentes com cerca de 15.000 metros quadrados. 
 

Sede Terreira da 
Tribo  

Concessão de nova área para sede do grupo 
cultural Terreira da Tribo 

Relocalização da sede do grupo cultural Terreira da Tribo - 
liberação do terreno da João Alfredo e concessão de nova área.  

Descentralização da 

Cultura / Casa Santa 

Terezinha 

Inauguração da sede da Descentralização da 
Cultura - Casa Santa Terezinha 

Revitalização da Casa Santa Terezinha para abertura do espaço 
ao público com atividades culturais diversas.  

Encontrar solução para substituição do ônibus 
palco. 

Hoje o ônibus palco está sucateado, sem possibilidade de 
funcionamento. 

Ações formativas nas regiões do orçamento 
participativo. 

Realização de ações formativas nas regiões do orçamento 
participativo (17 regiões). Isso se dá nas áreas da música, 
dança, cinema, teatro, circo, literatura, artes visuais, tradição, 
folclore, carnaval. 

 

Diagnóstico e 

Recuperação de 
Monumentos 

Zeladoria dos monumentos e obras de arte. 
Projeto piloto para contratação de serviços de zeladoria para os 
monumentos e obras de arte instaladas no espaço público e 

aberto de Porto Alegre. 
 

Restauração do monumento "O Laçador". 

2ª etapa do projeto que busca a recuperação do Monumento "O 
Laçador". O diagnóstico foi realizado em 2017, o qual apontou 
as necessidades prementes de restauro desse bem, que agora 
se buscam corrigir com este projeto. 

 

Restauração de monumentos. 
Restauração do Mirante Olhos Atentos e de 10 esculturas do 
Parque Marinha do Brasil na 1ª edição da Bienal do Mercosul.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas 
da CMPA na SMC - 
2021 

 

006/2021 - Recursos vinculados ao Plano 
Municipal do Livro e Leitura- R$ 130.000 - Ver. 
Adeli Sell/PT 

Recursos vinculados ao Plano Municipal do Livro e Leitura, 
destinados ao edital de premiação ("Trajetórias PMLL") por 
decisão do CMLL. 

 

009/2021 - Realização de espetáculos teatrais 
em Escolas do Município para acesso à cultura de 
pais e familiares - R$ 40.500 - Ver. Adeli Sell/PT 

Valorização do teatro da cidade com realização de espetáculos 
em escolas do município em horários alternativos para que os 
pais e familiares possam ter acesso à cultura.  

 

012/2021 - Oportunizar atividades culturais que 

contemplem as linguagens artísticas e culturais. 
- R$ 44.800 - Ver. Adeli Sell/PT 

Oportunizar aos porto-alegrenses atividades culturais que 

contemplem diferentes linguagens artísticas e culturais.  

013/2021 - Realização da Feira do Livro de Porto 
Alegre 2021 organizada pela Câmara Rio-
Grandense do Livro - R$ 100.500 - Ver. Adeli 
Sell/PT 

Recursos para a realização da Feira do Livro de Porto Alegre 
2021, organizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro.  

204/2021 - Realização do Festival "Cohab É Só 
Rap" em Dez/ 2021 no Rubem Berta - R$ 30.000 

- Ver. Roberto Robaina/PSOL 

Festival COHAB É SO RAP, a ser realizado no ano de 2021, no 
bairro Rubem Berta, na segunda semana do mês de dezembro.  

489/2021 - Alocação de recursos para a 

atividade 2421 - R$ 30.000 - Ver. Reginaldo 

Pujol/DEM 

Alocação de recursos para a atividade 2421.  

494/2021 - Realização da Semana da Restinga, 
conforme Lei n° 10.903, de 31 de maio de 2010 

- R$ 20.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Realização da Semana da Restinga, conforme Lei n° 10.903, de 
31 de maio de 2010.   

1022/2021 - Repasse ao Centro Cultural Marli 
Medeiros p/ modernização de biblioteca 
comunitária - R$ 13.478 - Ver. Márcio Bins 
Ely/PDT 

Repasse de recursos para o Centro Cultural Marli Medeiros, CNPJ 

080124390001/46, para modernização de biblioteca 
comunitária. 

 

007/2021 - Projetos de literatura e humanidades 

para público infantil, adolescentes e idosos, 

moradores das periferias. - R$ 77.000 - Ver. 
Adeli Sell/PT 

Realização de projetos e ações nas áreas de literatura e 

humanidades para a formação, sensibilização e fomento cultural, 
visando ao público infantil, adolescentes e idosos, com ênfase 
naqueles que estão em vulnerabilidade social, moradores das 
periferias. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

010/2021 - Materiais de divulgação da 
Cinemateca Capitólio - R$ 23.000 

Emenda do vereador Adeli Sell para prestação de serviços de 
pesquisa técnica especializada na área da história do cinema 
relacionada à Cinemateca Capitólio, primeira etapa de 
lançamento da campanha da pesquisa. 

 

011/2021 - Oficinas (4) de iniciação à produção 

audiovisual (roteiro) na Zona Norte, Sul, Leste e 
Central - R$ 47.000 - Ver. Adeli Sell/PT 

Destinação de recursos para a realização de quatro oficinas de 
iniciação à produção audiovisual e outras quatro de iniciação ao 
roteiro audiovisual, distribuídas na Zona Norte, Sul, Leste e 
Central de Porto Alegre. 

 

015/2021 - Qualificação do telhado do Cinema 
Capitólio. - R$ 62.220 

Destinação de recurso para a qualificação do telhado do 
equipamento cultural Capitólio. Autor Adeli Sell.  

181/2021 - Campanha de educação ambiental 

contra abandono de animais domésticos - 
AEERGS - R$ 50.000 - Ver. Lourdes 
Sprenger/MDB 

Implementação de campanha de educação ambiental contra 
abandono de animais domésticos através de exposição itinerante 
sobre o tema em prédios públicos, museus e escolas municipais 
- AEERGS Associação Escultores Estado RGS (CNPJ: 
91.343.376/0001-54).  

 

416/2021 - Repasse ao Instituto Sociocultural 

AFROSUL/ODOMODE (educação e cultura negra) 

- R$ 58.692 - Ver. Karen Santos/PSOL 

Repasse de valores ao Instituto Sociocultural 
AFROSUL/ODOMODE, CNPJ 87.964.730/0001-90, entidade de 
utilidade pública municipal para desenvolvimento de atividades 

de integração entre educação e cultura negra.  
 

487/2021 - Materiais e equipamentos para a 

Biblioteca da Restinga e Josué Guimarães - R$ 
40.000 

Aquisição de acervo e de materiais e equipamentos para a 

Biblioteca Pública da Restinga, unidade da Biblioteca Pública 
Municipal Josué Guimarães. Autor: Reginaldo Pujol. 

 

519/2021 - Recursos para a Banda Municipal de 

Porto Alegre - R$ 100.000 - Ver. Cassiá 
Carpes/PP 

Recursos para a Banda Municipal de Porto Alegre.   

577/2021 - Repasse ao Instituto Sociocultural 
Afro-Sul / Odomodê para atividades de dança e 
música afro - R$ 20.000 - Ver. Marcelo 

Sgarbossa/PT 

Repasse ao Instituto Sociocultural Afro-Sul / Odomodê, CNPJ 
87.964.730/0001-90, para aquisição de material, equipamentos, 
capacitação e desenvolvimento das atividades de dança e música 

afro.  
 

579/2021 - Realização da Semana Municipal do 
Hip-Hop na região da Grande Cruzeiro - R$ 
20.000 - Ver. Marcelo Sgarbossa/PT  

Realização da Semana Municipal do Hip-Hop na região da Grande 
Cruzeiro, durante a segunda semana do mês de maio, 
fortalecimento da cidadania por meio da música e de atividades 

culturais.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

1015/2021 - Recursos às Escolas de Samba de 
Porto Alegre da série bronze p/ fomento à cadeia 
do carnaval - R$ 15.000 - Ver. Karen 
Santos/PSOL 

Destina recursos às escolas de samba de Porto Alegre da série 
bronze, o fomento à cadeia produtiva do carnaval, como a 

realização de aulas de samba e oficinas nas comunidades das 
escolas de samba da série bronze, assim como para outras 
atividades apontadas pela secretaria e pelas escolas (...) 

 

345/2021 - Recursos ao CTG 35 - R$ 35.000 - 

Ver. Márcio Bins Ely/PDT 

Destinação de recursos para o CTG 35, CNPJ 92.968.312/0001-
01 para atividades de sensibilização, iniciação e formação da 
cultura tradicionalista gaúcha.  

 

Emendas 
Parlamentares 
Federais na SMC 
(OGU) 

Realizar a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre (R$ 
101.010,10) - Dep. Maria do Rosário 

Valor total de R$ 101.010,10, sendo R$ 100.000,00 repasse do 
Ministério do Turismo e R$ 1.010,10 contrapartida do Município.   

Modernização nos Centros de Eventos Culturais 
(R$ 955.000,00) - Dep. Luis Carlos Heinze 

Valor total de R$ 955.000,00.  

Revitalização do Centro de Eventos da Restinga 
(R$ 241.161,62) - Dep. Covatti Filho 

Valor total de R$ 241.161,62.  

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Recursos do FUMPAHC, FUNCULTURA e FUMPROARTE investidos em todos os 
segmentos culturais 

Percentual 20% 22,03%  

Execução do Orçamento da Cultura Percentual 100% 100%  
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Gabinete da 

INOVAÇÃO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

50%

Meta parcialmente atingida

25%

Meta não atingida

25%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cidadão Digital 
Desenvolver cidadania digital para os recém-nascidos em Porto Alegre. A cidadania digital compreende a DNV, 
nº SUS, prontuário e CPF. 

Justificativa Público-alvo 

Cada vez mais, a digitalização passa a ser condição básica para que o município preste serviços de melhor qualidade no 

tempo adequado. Os serviços digitais reduzem em até 97% o custo para o governo e eliminam da vida do cidadão os 
deslocamentos desnecessários. Assim como os serviços digitalizados, também a cidadania digital tem se transformado 
num poderoso instrumento de redução da burocracia estatal e de um forte mecanismo de inclusão social. 

Cidadãos recém-nascidos em 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implementação do Sistema e Processo. 
Projeto piloto em funcionamento no HMPV e já possui mais de 900 crianças registradas; 
Treinamento junto aos colaboradores do HMPV; implementação de melhorias. 

94% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cidades Inteligentes - 
Smart Cities 

Fomentar iniciativas que promovam Porto Alegre no conceito de Cidades Inteligentes, buscando a melhoria na 
qualidade dos serviços aos cidadãos de modo a permitir o desenvolvimento sustentável da cidade. 

Justificativa Público-alvo 

Uma cidade inteligente (Smart City) é aquela que coloca em prática uma rede de iniciativas e programas inter-
relacionados, suportados por tecnologias inovadoras, uma gestão sustentável e potencializando o desenvolvimento 
econômico e social de seus habitantes de forma sustentável (Herrero, 2016). 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Análise das 5 secretarias selecionadas para a Fase I e 
identificação dos seus projetos de alto impacto 

Inventário dos projetos prioritários com conceito de proj inovadores; Identif 
dos indicadores Smart para cada órgão; análise e identificação dos projetos 
de alto impacto para as secretarias da Fase I. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Hub Saúde 
Promover POA como polo integrador por um mercado medico e de saúde com excelência em serviços, com 

oportunidades de redução de custos. 

Justificativa Público-alvo 

O RS tem reconhecida seriedade na área e Porto Alegre Porto Alegre por seus talentos qualificados na saúde 

especialidades medicas, com custos atrativos e alta qualidade nos serviços e atendimento na área de saúde. 
Tudo isto contribui para colocar Porto Alegre e os hospitais que integram o cluster na "vitrine" dentre as 

especialidades de preferência. 

Usuários nacionais e internacionais da 
Infraestrutura Médico e de Saúde em Porto 
Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

6 hospitais engajados para compor o Hub da Saúde. 
06 hospitais: H Clinicas, H Moinhos de Vento, H Mãe de Deus, H Santa Casa, 
H São Lucas PUCRS e H Nossa Sra. Conceição. 

100% 

Plano de Comunicação estruturado. 
Plano de comunicação elaborado como um documento que busca orientar as 
ações de comunicação do Projeto Hub da Saúde de POA. 

60% 

Planejar Evento de saúde. Verificação das possibilidades legais. Reorganização do projeto. 30% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Visão de Futuro POA 2040 
Construir um processo estruturado, democrático e participativo capaz de gerar uma visão de futuro da cidade, 
considerando as suas características particulares, históricas, sua identidade e os sonhos de seus moradores. 

Justificativa Público-alvo 

Uma das principais características das cidades que deram certo é que, a quase totalidade delas, tem uma identidade 

clara e seus cidadãos compreendem a importância do alinhamento de todos em sustentar ações de curto, médio e longo 
prazo. Elaborar uma visão de futuro, cada vez mais, se torna um fator crítico de sucesso para as cidades que pretendem 
garantir uma posição dentro do rol de cidades inteligentes. Por meio da digitalização, impactar a maneira como o governo 
é valorizado pelo cidadão. 

Integrantes da quádrupla 
hélice em Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Apresentar Proposta Consolidada da Visão de Futuro POA 2040. Apresentação do projeto - estrutura, curadoria e conselheiros. 20% 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Nascidos Registrados de Forma Digital Percentual 20% 18%  
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Gabinete do 

VICE-PREFEITO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

100%
Concluído

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

4º Distrito 

Transformar a região formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos por meio de 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura, envolvendo norma urbanística e 
tributária, incentivos para habitação e atividade econômica, equipamentos urbanos, obras viárias, drenagem, 
saneamento e segurança pública. 



Justificativa Público-alvo 

No início do século XX o Quarto Distrito costumava abrigar inúmeras indústrias na cidade. A partir da década de 70, os 
empreendimentos e fábricas começaram a mudar para outras regiões e esse processo desencadeou um movimento de depreciação 
do local. Há 30 anos a região do Quarto Distrito aguarda um olhar atento do poder público, principalmente, para resgatar seu potencial 
por meio do desenvolvimento sustentável da região situada na entrada da cidade com grande potencial para a inovação. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Finalização do estudo de viabilidade econômica do 4º Distrito 
Devido à complexidade do projeto de revitalização urbana do 4º 
Distrito, o planejamento será concluído no 1º trimestre de 2022. 

70% 

Definição de critérios para priorização das intervenções no âmbito do 
projeto do 4º Distrito 

Concluído. 100% 

Definição das prioridades na execução das intervenções definidas 
conforme o grau de priorização 

Concluído. 100% 

Elaboração da proposta técnica para participar da iniciativa LAIF City 
Life - chamamento internacional para concessão de recursos a fundo 
perdido da AECID 

Concluído. 100% 

Contratação dos recursos via AECID 
A contratação da AECID está em análise pela ABC (Agência Brasileira 
de Cooperação). 

70% 

Iniciar estudo contratado Não iniciado. 0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Programa RESET 

Publicação dos dados do Doing Business 
Porto Alegre 

O Doing Business é uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial, 
instituição financeira internacional, que verifica o ambiente de 
negócios dos países. No Brasil, será feita a pesquisa com os entes 
subnacionais, incluindo Porto Alegre. 



Publicação do Decreto de Regulamentação 

da Lei de Liberdade Econômica 

Publicação do Decreto que regulamenta a Lei 13.874 de 

20/09/2019. 
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Secretaria Extraordinária dos 

250 ANOS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

73%

Não Concluído

18%

Cancelado

9%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Eventos da Secretaria do 

Esporte 

Torneio Nacional Ginastica 
Rítmica 

Local: Sogipa. Data: 4 a 7 de novembro de 2021. 

5° Torneio Escolar de Atletismo Local: Sogipa. Data: 20 de novembro. 
Abertura do Campeonato Gaúcho 
de Futebol 

A confirmar com a Confederação Gaúcha de Futebol. 

Eventos da Secretaria da 
Cultura 

Amigos de Aço – Natal das 

Crianças Carentes do Extremo 
Sul 

Evento em Belém Novo. O evento é uma realização do Grupo Amigos do 
Aço e tem a participação das secretarias municipais de Governança Local e 
Coordenação Política (SMGOV), através da Subprefeitura Extremo-Sul, da 
Cultura e de Serviços Urbanos (SMSURB), por meio do DMLU. 

 

Restauração das Esculturas da 
Bienal do Mercosul 

Projeto de restauração de 10 (dez) esculturas instaladas no Parque Marinha 
do Brasil na 1ª edição da Bienal do Mercosul. A responsabilidade pela 
execução dos restauros é da Fundação Bienal do Mercosul. Fonte de 
recurso: emenda parlamentar. Custo projetado: R$ 175.000,00. 

 

Réveillon 2021 

O evento será realizado na Orla em parceria com a GAM3, empresa que 
detém a concessão da Orla 1 e do Parque da Harmonia. A Prefeitura arcará 
com a infraestrutura por contratação via ata de registro de preços e a GAM 

com a produção. 

 

Eventos da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 

Inauguração da NOVA SEDE 
Secretaria de Desenvolvimento 

Social (08/11/2021) 

Pela primeira vez todos os serviços prestados pelo Desenvolvimento Social 
estarão concentrados em um mesmo local de atendimento, tipo uma Loja 
de serviços de Direitos Sociais básicos e DH. Com a mudança da SMDS 

para sua nova sede, na Av. João Pessoa, 1105 – EVENTO DE 
APRESENTAÇÃO DA CASA. 



Secretaria dos 250 

Anos/Gabinete do Prefeito 

Lançamento do Selo dos 250 

anos e do Calendário de Eventos 
de 2022. 

Evento a ser realizado no dia 26 de setembro, as 11 horas, no Parque da 
Redenção.  O evento será custeado pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria 

de Comunicação Social. Haverá necessidade de infraestrutura de palco e 

sonorização. Apoio do Cerimonial. 



Eventos da Secretaria de 
Parcerias 

Natal 2021 - Início das 
festividades dos 250 anos 

Evento com apoio privado e de projetos de leis de incentivo e parceria com 
a GAM3. 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Eventos do DMAE 60 anos do DMAE 

Grande evento nos jardins, aberto ao público com algumas restrições como 
comprovação de inscrição (estamos analisando como será realizada), show 
de som e luz em 4D, apresentação do Coro, reinauguração da galeria de 
artes e obviamente, a presença e fala de autoridades. 



Eventos da Secretaria de 
Meio Ambiente, Urbanismo 

e Sustentabilidade 

1º Terrário Urbano 
Evento inovador para transformar áreas públicas ociosas em espaços 
sustentáveis de lazer, convivência e contato com a natureza. O primeiro 

fica na Rua Lucas de Oliveira, esquina com a Avenida Neuza Brizola. 
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Secretaria Municipal de 

PLANEJAMENTO E ASSUNTOS 

ESTRATÉGICOS 
 

Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Concluído

17%

Meta atingida

33%

Meta parcialmente atingida

17%

Meta não atingida

33%
Concluído

50%
Não Concluído

50%

Meta atingida

46%

Meta parcialmente atingida

15%

Meta não atingida

39%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Anuário Estatístico 2020 Elaboração do Anuário Estatístico. 

Justificativa Público-alvo 

O Anuário Estatístico é elaborado anualmente com as informações dos dez últimos anos 

atualizadas. Fundamental para elaboração de pesquisar e elaboração de ações e políticas 
públicas, dentro outras utilidades.  

Todos os que precisam obter dados a partir do anuário 

(instituições de pesquisa e ensino), bem como a população em 
geral que pode se beneficiar com esses dados. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Anuário Estatístico entregue e disponibilizado em formato digital Anuário Estatístico concluído e publicado no site da PMPA. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Fortalecimento da Cultura de Gestão 
Estratégica Municipal 

Padronizar o monitoramento e a execução das entregas de governo, com o efetivo 
desenvolvimento de uma sistemática de governança que será construído em conjunto com todos 

os órgãos da PMPA. 


Justificativa Público-alvo 

Falta de padronização no monitoramento de projetos e indicadores; Não priorização dos projetos elencados como importantes 
para o governo; Necessidade de sistematização das reuniões de governança; Falta de alinhamento entre o estratégico e o 
orçamentário. 

Servidores da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realização de 35 capacitações. Realizado 57 capacitações. 100% 
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Conclusão de 05 Ciclos de Monitoramento dos Contratos de 
+Gestão +Resultados, +Porto Alegre. 

05 Ciclos de Monitoramento realizado. 100% 

Banco de Projetos estabelecido para Captação de Recursos. 
Banco de Projetos concluído e entregue ao Setor de Captação de 

Recurso. 
100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Gerenciamento do Programa de 
Revitalização do Centro Histórico 

Atuação do poder público nas questões de segurança pública, infraestrutura, fiscalização, 

desenvolvimento econômico, zeladoria, mobilidade e preservação do patrimônio histórico, além de 
intervenções para fomentar o turismo e a cultura local no Bairro Centro Histórico. 



Justificativa Público-alvo 

Considerando o estado de abandono em decorrência de décadas de precarização do Centro 
Histórico é necessário o gerenciamento da Carteira de Projetos para o desenvolvimento das ações 
de todos os órgãos e setores envolvidos para a efetivação do Programa de Revitalização. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Hotsite implantado e disponibilizado a população. 
Hotsite desenvolvido, mas ainda não disponibilizado a 
população. 

90% 

Pontos focais definidos para cada secretaria. Pontos focais indicados por todas as secretarias. 100% 

Carteira dos projetos para revitalização do Centro Histórico definida. Projetos para o Centro Histórico definidos. 100% 

Realizar o Evento Centro que Queremos Evento Centro + realizado em 09/08/2021. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Desburocratização e Modernização 

Normativa 

Revisar todos os atos normativos da PMPA. Desenvolver Sistema Informatizado para o 

controle dos atos normativos do Município. Criar estrutura permanente de revisão de atos. 

Justificativa Público-alvo 

Frente ao crescente incremento e modificação das normas jurídicas, se faz necessário constante revisão da base de atos 
da Prefeitura de Porto Alegre, atualizando a legislação, adequando-a a nova realidade e dando aos cidadãos uma maior 
efetividade e segurança jurídica no manejo das leis. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Concluir a Redistribuição dos Atos 
conforme a nova estrutura da PMPA. 

Atos Redistribuídos. 100% 

Diagnosticar Temas, Criar, Estruturar e 
Instalar as Câmaras Temáticas. 

Ainda pendente frente a falta de definições quanto aos responsáveis pela presidência das câmaras 
a serem constituídas. Alguns temas foram mapeados, entretanto sem a sua validação. 

50% 

Reestabelecer a rede de Assessores nos 

Órgãos e realizar a sua Capacitação. 
Rede de Assessores nos Órgãos reestabelecida e capacitações realizadas. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Processo de Análise de Política Pública 
Construir um conjunto de ferramentas e dados para análise e divulgação de 
políticas públicas em 4 anos.  

Justificativa Público-alvo 

Falta de um sistema transversal para análise de dados; Falta de base de dados transversais para o gestor tomar 
decisões; A tomada de decisão hoje ocorre a nível de secretaria, ou com os dados isolados de alguns órgãos. 

Gestores públicos, universidades, 
órgãos de controle, sociedade em geral. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Novo portal do ObservaPoa estruturado e 
lançado (todos os indicadores atualizados). 

Ficou decidido que não será atualizada uma ferramenta apenas, mas sim o site inteiro, 
com recursos do projeto GeoPortal. 72% dos indicadores foram atualizados. 

0% 
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Todos os Infográficos atualizados. Infográficos em atualização. 35% 

Novo POA em Análise implementado. 
Ficou decidido que não será atualizada uma ferramenta apenas, mas sim o site inteiro, 

com recursos do projeto GeoPortal. 
0% 

Nova disponibilização de dados 
Georreferenciados. 

Ficou decidido que não será atualizada uma ferramenta apenas, mas sim o site inteiro, 
com recursos do projeto GeoPortal. 

0% 

Criar o papel do Coordenador de Dados e 
implementar em todos os Órgãos 

Coordenador de Dados criado e implementando nos órgãos. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do GeoPortal POA 
Criar, manter, integrar e disponibilizar geoinformação para subsidiar as tomadas de decisões quanto aos 
temas de desenvolvimento urbano e econômico, segurança, saúde, mobilidade, educação etc. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade imediata de ampliação e atualização da infraestrutura que suporta o geoprocessamento corporativo da 
PMPA, mais especificamente, das licenças de softwares de geoprocessamento da família ArcGIS, de modo a restabelecer 

a estabilidade dos sistemas de informações geográficas, evitando novas interrupções e reduzindo a carência no 
desenvolvimento de novas aplicações para manipulação, análise e compartilhamento de dados geográficos e atender a 
demanda por capacitação do corpo técnico para disseminação do uso de geotecnologias, maximizando sua aplicação 
nas tomadas de decisão. 

Administração Direta e Indireta 
da PMPA e Sociedade Civil. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Instalar 10% dos softwares de infraestrutura adquiridos - ArcGis Server. Financiamento PMAT em contratação. 0% 

Adquirir todas as estações de trabalho. Financiamento PMAT em contratação. 0% 

Concluir a licitação do licenciamento de software, customização e suporte premium. Financiamento PMAT em contratação. 0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Coordenação de Avaliação de 
Políticas Públicas e 
Resultados - CAPPR 

PROMETA 2021-2024 

Programa de Metas (Prometa), incluído em projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município (LOM) proposto pelo então vereador Sebastião 
Melo e aprovado pela Câmara Municipal em 2015, contribui para maior 
transparência, planejamento e responsabilidade na gestão. 



Estruturação da Governança 
de TIC no Município 

Desenvolvimento do Portal de 

Informações de TIC (Wiki) 
Criação de um portal de informações de Tecnologia para a PMPA. 

Revisão dos contratos com a 
PROCEMPA 

Análise de todos os contratos entre PROCEMPA e PMPA, para revisão 
contratual, renegociação de valores, quantitativos e etc. 

Plano Diretor de TIC da PMPA 
(Transversal) (Inovação) 

O presente PDTIC tem como foco a excelência no atendimento, sem 

perder de vista a viabilização de novas oportunidades para ampliação e 
evolução dos serviços oferecidos pela PMPA ao cidadão. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Servidores Integrantes da Rede de Governança Percentual 3,1% 6,8%  

Captação de Recursos Não-Reembolsáveis Reais R$ 3,546 mi R$ 6,672 mi  

Perda de Recursos de Operações de Crédito Contratadas Reais R$ 0,00 R$ 0,00  

Relação Custo x Benefício dos Investimentos de TIC (Tecnologias da informação e 
comunicação) 

Pontos 0 1  
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Dados Administrativos Municipais Atualizados e Disponibilizados (indicadores e 
dados georreferenciados) 

Percentual 70,00% 74,00%  

Índice entre Execução Física e Financeira dos Projetos Índice ≤1 0,43 
  

Indicadores de Desempenho Acompanhados que Atingiram a Meta Estabelecida Percentual 80% 71%  

Suplementação de Créditos Orçamentários Percentual 13,00% 14,92%  

Índice de Classificação da Cidade entre as Melhores em Transformação Digital Classificação 6º 21º  

Atos Normativos Revisados (Leis, Decretos, Ordens de Serviços e Instruções 
Normativas) 

Percentual 30% 6,35%  

Projetos Prioritários e Entregáveis no Prazo Planejado Percentual 80% 34,59%  

Obras Entregues no Prazo Planejado Percentual 70% 38,46%  

Perda de Recursos de Emendas Parlamentares Federais Percentual 0% 49%  
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Processamento de Dados do Município de Porto Alegre 

PROCEMPA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta não atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reestruturação da PROCEMPA 
Reorganização dos processos e serviços prestados, tornando a PROCEMPA referência em 
tecnologia e inovação. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de reorganização dos processos, fluxos e serviços prestados, pela PROCEMPA para tornar-se referência 
em tecnologia e inovação. 

Servidores da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão da implantação plena do Jira. 
Fluxo de solicitação, Fluxo de tramitação das demandas na Procempa e Treinamento 
JIRA Concluídos. 

75% 

Pesquisa de satisfação instituída na PMPA. Reuniões Onboard e Plano de Ação Itens Críticos com secretarias concluídos. 0% 
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Secretaria Municipal de 

ADMINISTRAÇÃO E 

PATRIMÔNIO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta parcialmente atingida

40%

Meta não atingida

60%

Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ações de Incentivo à Meritocracia e a Gestão por 
Competências dos Servidores Públicos 

Desenvolver ações que promovam a qualificação e o desenvolvimento funcional, a partir 

de critérios que levem em consideração a meritocracia, as competências organizacionais 
desejadas e a criação de instrumentos de avaliação de desempenho. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de implementar um processo contínuo de avaliação, visando promover o 
desenvolvimento funcional e a ascensão por competência dos servidores públicos municipais. 

Órgãos da PMPA, servidores públicos ativos. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realizar o mapeamento das competências desejáveis. Mapeamento realizado. 100% 

Elaborar plano de avaliação e desenvolvimento, integrando as competências 

mapeadas com Desenvolvimento Funcional. 

Ordem de Serviço nº 009/2021 publicada no DOPA do dia 

25/08/21. 
100% 

Iniciar capacitação dos gestores e servidores sobre o novo plano de avaliação 

e desenvolvimento e da ferramenta a ser utilizada. 

Pendentes a Edição das aulas gravadas na EGP. As edições 

do material são realizadas pelo GCS/GP. 
40% 

Aplicação do Ciclo I de avaliação - Gestores Estratégicos níveis 7 e 8. 
Depende da finalização da etapa de capacitação sobre a 
sistemática de avaliação. 

0% 

Desenvolvimento do Programa de Treinamento - Carreira Y - Gestores 
Estratégicos níveis 7 e 8. 

Depende da aplicação do Ciclo I de Avaliação. 0% 

Disponibilizar sistema de avaliação para a PMPA. 
Sistema disponibilizado para Prefeitura. Em período de 
testes. 

90% 

Disponibilizar pontuação para concorrência em processos seletivos - Gestores 

Estratégicos níveis 7 e 8. 
Depende da aplicação do Ciclo I de avaliação. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Uso e Destinação Adequada 
do Patrimônio Imobiliário, 
Mobiliário e Frota 

Melhorar a utilização dos próprios municipais, realizando análise quanto ao mérito de utilização para 
fomentar a alienação, venda ou permuta de imóveis, com vistas à redução de custos com locações e à 
ampliação da utilização dos próprios existentes, qualificando a gestão, avaliação econômico-financeira, 
controle contábil e adequação ao NBCASP. Aprimorar a gestão e o controle do mobiliário, reduzindo 
apontamentos do TCE, custos e maior conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público. Racionalizar a utilização da frota de veículos municipais, reduzindo os custos com frota 
própria e priorizando a utilização de veículos locados e táxis. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de racionalizar e qualificar a gestão do patrimônio municipal, buscando a redução com o custo de locação de 

imóveis; melhorar o controle do mobiliário, reduzindo apontamentos do TCE, custos e adequação ao NBCASP (Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público); reduzir os custos com frota própria de veículos. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Implantar o Controle dos Bens Móveis por RFID (identificação 
por radiofrequência). 

Para 2021 estava previsto a aquisição dos equipamentos, a licitação foi 
concluída. 

95% 

Encaminhar Projeto de Lei de criação dos fundos de gestão e 

manutenção do patrimônio imobiliário. 
SMAP encaminhou Projeto de Lei ao GP em 13/12. 100% 

Encaminhar Projeto de lei para alienação do 1º lote do Programa 
de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre. 

Incluso no PL da criação dos fundos de gestão. 100% 

Revisão do decreto do Comitê Gestor de Próprios Municipais. 
Publicado o Decreto 21.171 de 22 de setembro de 2021 que dispõe sobre 

outorga de permissão de uso.  
100% 

Realizar o diagnóstico de imóveis edificados ociosos. 
Todas as informações e manifestações oriundas das secretarias foram 
compiladas e anexadas ao processo. Feita informação 16867171 de 
fechamento de 2021. 

100% 

Realizar a alienação dos veículos antieconômicos e inservíveis. Depende da conclusão da revisão normativa. 0% 

Realizar o diagnóstico dos veículos próprios e locados. Diagnóstico realizado. 100% 

Realizar revisão normativa que permitirá agilidade na alienação 
dos bens móveis, incluindo veículos. 

Proposta concluída, falta despacho pela SMAP.  95% 
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Implementar a Central de Veículos - racionalização dos contratos 
de locação e do gasto com combustível e transporte 
administrativo. 

Contrato de Adesão - TÁXIGOV/RS, assinado em 12/07. Vigência do 
contrato: 07/10/21 a 07/09/22. (Por mudança de diretriz, Central de 
Veículos não será mais implantada). 

50% 

Instalar GPS na frota própria. Realizado TR e orçamento. Processo licitatório apenas para 2022. 25% 

Identificar e encaminhar para providências os imóveis próprios 

municipais com necessidade de cercamento. 
Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Sistema de Gestão 
do Patrimônio Imobiliário 

Implantar o Sistema de gerenciamento de imobiliário, possibilitando a extração de relatório com os 

cenários para rentabilização e alavancagem de receitas provenientes de imóveis (Dominiais edificáveis 
isoladamente, Dominiais especiais, áreas verdes e escolas não implantadas). 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o gerenciamento das informações, visando substituir tecnologias e 
processos defasados, que podem representar riscos e prejuízos à Administração Pública. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão do processo licitatório, efetivação da contratação da 
empresa vencedora do certame e assinatura da ordem de início. 

TR concluído. Exercício 2021 encerrou com pendência junto à 
PROCEMPA para definição das especificações técnicas. 

20% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Sistema de 
Gestão do Patrimônio Mobiliário 

Implantar o sistema de gerenciamento de Mobiliário e Inventário, com vistas à modernização da gestão 
do patrimônio mobiliário, facilitando o controle e o atendimento das normas de regulamentação. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o gerenciamento das informações, visando substituir tecnologias e 
processos defasados, que podem representar riscos e prejuízos à Administração Pública. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão do processo licitatório, efetivação da contratação da 
empresa vencedora do certame e assinatura da ordem de início. 

TR concluído. Exercício 2021 encerrou com pendência junto à 
PROCEMPA para definição das especificações técnicas. 

20% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Sistema 

de Gestão da Frota 

Implantar o sistema de gerenciamento de Frota, possibilitando o controle adequado da frota própria e dos 
veículos locados, uma vez que o sistema atual é defasado tecnologicamente e abarca somente frota própria, 

sendo que a gestão de veículos locados é atualmente feita fora do sistema, em planilhas eletrônicas e físicas. 


Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o gerenciamento das informações, visando substituir tecnologias e 
processos defasados, que podem representar riscos e prejuízos à Administração Pública. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Conclusão do processo licitatório, efetivação da contratação da 
empresa vencedora do certame e assinatura da ordem de início. 

TR concluído. Exercício 2021 encerrou com pendência junto à 
PROCEMPA para definição das especificações técnicas. 

20% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações do GS/SMAP 
Regulamentação da Lei nº 12662/20 - Programa de 
Residência Técnico Superior (PRTS) 

Regulamentação da Lei nº 12662/20 - Programa de 
Residência Técnico Superior (PRTS). 

Otimização dos Espaços 
de Trabalho 

Otimização dos Espaços de Trabalho 
Realização de levantamento visando otimizar a utilização 
dos espaços físicos do Edifício Intendente José Montaury 
considerando a adoção da modalidade de teletrabalho. 



 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Percentual de Aproveitamento dos pregões (quantidade dos itens homologados / 
fracassados) 

Percentual 70,00% 75,00%  

Cadastramento de Informações para Valoração Contábil dos Próprios Municipais 
(metodologia da Planta de Valores) 

Próprios 
Municipais 

4.000 4.587  
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Secretaria Municipal de 

TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta parcialmente atingida

25%

Meta não atingida

75% Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Observatório do 

Gasto Público (OGP) 

Contribuir para o aprimoramento do sistema de controle interno da Prefeitura de Porto Alegre; Monitorar 
permanentemente as despesas públicas, antecipando situações de inconformidade, para o encaminhamento 
preventivo de soluções; Proporcionar à administração pública acesso a informações analíticas consolidadas sobre a 
qualidade do gasto público;  Atuar como “malha fina” da despesa pública com o objetivo de garantir a correta 
aplicação do dinheiro do contribuinte. 



Justificativa Público-alvo 

Trata-se de projeto de implantação de um modelo de gestão denominado Observatório do Gasto Público – OGP que se 
utiliza de ferramentas e tecnologias da informação que proporcionam a mineração e o cruzamento de bancos de dados 
a fim de identificar irregularidades no fluxo das despesas governamentais. O projeto traz um importante avanço nas 
ações de prevenção e combate à malversação dos recursos públicos do Município, contribuindo para tomada de decisão 
dos gestores e como apoio à boa e regular gestão pública. A metodologia do trabalho está baseada em práticas 
consagradas da Controladoria Geral da União (CGU). 

Interno: Controle Interno e 
Gestores Públicos; Externo: 
Órgãos de fiscalização e 
Sociedade. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aquisição de Equipamentos; Contratação de Cursos de Capacitação; implementar e 
Automatizar 03 (três) Trilhas de Auditoria. 

Implementadas e Automatizadas 03 (três) Trilhas de 
Auditoria. 

65% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Novo Portal da Transparência 
Apresentar uma interface mais moderna, intuitiva e padronizada, facilitando acesso às informações e 
estimulando o cidadão a realizar novas jornadas de busca pelas informações disponibilizadas no Portal. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ajustes no Portal da Transparência em cumprimento das obrigações legais, Lei Federal 12.527/11 e 
Decreto 19.990 de 2018; Necessidade de ajustes e melhorias para atender os apontamentos do TCE-RS e MP-RS, bem 
como a alguns pleitos da sociedade civil, que avaliam itens de transparência ativa; Melhorar a usabilidade do Portal da 
Transparência e a sua velocidade, que estão abaixo de outros Portais de 1º Nível. 

O cidadão em geral, não apenas 
de Porto Alegre, mas de todo o 
público com acesso à Internet, 
em nível global. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Licitação Concluída para o Desenvolvimento 

do Novo Portal de Transparência 

TR elaborado e inviabilizado tecnicamente pela PROCEMPA. Entretanto, a conclusão da 

Licitação foi impossível em vista da pendência do contrato de financiamento (BNDES-PMAT) 
0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Compliance 

Contribuir para que as ações da PMPA estejam de acordo com as normas vigentes. Mudar e aprimorar aas relações 
interpessoais e negociais da PMPA. Oferecer melhores serviços à população. Valorizar o servidor público municipal. Que 
ao final de 2021 os padrões éticos estejam mais aprimorados, retirando de qualquer ação a zona cinzenta, obscura 
que muitas vezes se trata na administração. Mudar a cultura. Aperfeiçoar as ações de governo, através de treinamento 
dos servidores públicos, respeito aos princípios constitucionais. 



Justificativa Público-alvo 

Há indiscutivelmente a necessidade de combatermos a corrupção no Brasil, porque ao mesmo tempo se corrompe e se é 

corrompido. Há tempos que o combate à corrupção ocupa espaço nas principais agendas do país, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. Os reflexos das perdas financeiras nos órgãos públicos por corrupção são incalculáveis, trazendo 
impactos sociais negativos pela não aplicação onde deveria e a imagem da entidade ou órgão sai prejudicada, inclusive no 

animus dos que prestam serviços públicos adequados, que são os servidores públicos. Existe uma cultura patrimonialista 
enraizada no contexto, sendo uma das formas de se corromper é dar um jeitinho, para tudo se acha um jeito de se tentar 
burlar a lei, a norma e as orientações dos tribunais. Isso tudo causa um enorme prejuízo à Administração Pública, sendo 

que os recursos que são desviados por corrupção estão faltando na ponta de atendimento dos serviços públicos, 
especialmente nas áreas da saúde, educação e segurança.  

Agentes políticos da alta 
administração; Servidores 
públicos municipais; 

Fornecedores, parceiros e 

prestadores de serviço; 
Conselhos, entidades do 
terceiro setor; e Sociedade 
em geral. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Constituir o Comitê do Programa; Entregar os Planos de Treinamento e Comunicação do Programa; 
Concluir a Regulamentação Estruturante; Elaborar Política de Gestão de Riscos da PMPA. 

Concluída a Regulamentação 
Estruturante. 

35% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Central do Cidadão (CzRM) 

Projeto de Atendimento Digital Integrado (ADI) e unificado das solicitações, informações e reclamações dos 
cidadãos à PMPA com acompanhamento em tempo real e controle do andamento do pedido pelo cidadão, 
possibilitando rastrear a solicitação de prestação de serviço público. A Secretaria Municipal de Transparência 
e Controladoria estará realizando contratação, na modalidade Pregão Eletrônico, de empresa especializada 

na implantação de solução tecnológica, que suportará a operação e gerenciamento do relacionamento com o 
cidadão, na modalidade Omnichannel, na Central do Cidadão De Porto Alegre. 



Justificativa Público-alvo 

A demanda pela melhoria de sistemas e por processos mais eficientes e inovadores para 
qualificar/aprimorar o atendimento na Central do Cidadão da PMPA. 

Cidadãos de Porto Alegre, Servidores da PMPA e 
Prestadores de Serviços. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Concluir a Licitação para a Contratação do 
Desenvolvimento do Sistema Central do Cidadão. 

Não foi realizada a licitação em virtude de adequações necessárias no TR, bem 
como pelos atrasos na contratação do financiamento (BNDES-PMAT). 

0% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas da 
CMPA na SMTC - 2021 

507/2021 - Equipamentos para 
processamento de dados p/ a Controladoria 
do Município de Porto Alegre - R$ 97.097 - 
Ver. Ramiro Rosário/PSDB 

Valores destinados à aquisição de software para máquinas, 
aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados 
de qualquer natureza pela Controladoria do Município de Porto 
Alegre, objetivando o combate efetivo à corrupção. 



511/2021 - Equipamentos para 
processamento de dados p/ a Controladoria 

do Município de Porto Alegre - R$ 97.097 - 
Ver. Ramiro Rosário/PSDB 

Valores destinados à aquisição de software para máquinas, 
aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados 

de qualquer natureza pela Controladoria do Município de Porto 
Alegre, objetivando o combate efetivo à corrupção. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Índice de Atingimento da Matriz TIP Percentual 25% 47,66%  
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Secretaria Municipal de 

GOVERNANÇA LOCAL E 

COORDENAÇÃO POLÍTICA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Concluído

50%
Meta parcialmente atingida

50%

Concluído

18%

Não Concluído

27%

Cancelado

55%

Meta atingida

75%

Meta parcialmente atingida

25%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pactos de Governança 

Formalização do comprometimento das comunidades de Porto Alegre, com o bom uso e preservação, quando da 
entrega de obras e serviços pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fomentando um senso de pertencimento e 
zelo dos cidadãos, bem como a publicização da execução das ações de melhoria e conservação; Realização de 
eventos na comunidade para assinaturas dos Pactos de Governança, através do Gabinete da SMGOV, Diretoria 
de Participação Cidadã e as 17 Prefeituras nos Bairros. 



Justificativa Público-alvo 

O projeto é necessário na medida que a cidade tem recebido cada vez mais espaços públicos qualificados para o uso e 
aproveitamento da população. Nesse sentido é importante imbuir os cidadãos do sentimento de pertencimento desses espaços 
públicos levando a eles uma maior conscientização quanto às suas responsabilidades na conservação desses ambientes. 

Todos habitantes de Porto 
Alegre, setorizados pelas 
17 Prefeituras nos Bairros. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realização do Diagnóstico de Eventos para a Elaboração do 
Calendário dos Pactos; Realizar 8 Pactos de Governança. 

Diagnóstico de Eventos para a Elaboração do Calendário dos Pactos; 21 
Pactos de Governança. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Subprefeituras 
Estruturar física, pessoal e administrativamente as Prefeituras nos Bairros; Elaborar estudo sobre a viabilidade de 
implantação de subprefeituras; Elaborar calendário de eventos a serem realizados nos bairros (grandes entregas). 

Justificativa Público-alvo 

Tendo em vista o adensamento demográfico, com concentração de população em lugares distantes do Centro da Capital se faz necessário 
distribuir também o atendimento da Prefeitura a essa população mais afastada, daí a necessidade de elaboração do presente projeto. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Diagnóstico das Necessidades de reestruturação física das 
Subprefeituras; laboração dos Projetos das Obras a Serem 

Realizadas; Conclusão do Estudo de Modelos de Subprefeituras. 

Diagnóstico das Necessidades de reestruturação física das 
Subprefeituras Conclusão do Estudo de Modelos de Subprefeituras 

70% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Impositivas Emendas Impositivas 

Atuar para garantia da execução orçamentária e financeira da 
programação incluída por emendas individuais do Legislativo 
Municipal a Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA); Articular e 
monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos 
órgãos municipais do executivo e legislativo. 

 

Orçamento Participativo 

Realização do Ciclo do OP 2021/2024 

Realização de reuniões que compõe o ciclo anual do OP: Fórum 
Regional do OP; Fórum Temático do OP; Conselho do OP; e 
Assembleias do OP. Definição de diretrizes para atualização do 
OP Digital; Monitoramento de Execução das Demandas do OP. 



Diagnóstico/Inventário das Demandas do OP 

Identificar o passivo de demandas do OP; Reanalisar técnica da 
viabilidade de execução; Atualizar financeira para execução das 
demandas; Suprimir demandas pela inviabilidade técnica ou face 
ao tempo decorrido, definidos em conjunto com as comunidades. 



Emendas Impositivas da 
CMPA na SMGOV - 2021 

107/2021 - Projeto do Instituto da Criança 
com Diabetes (Infraestrutura do Centro de 

Educação e Tratamento da Diabetes 2021-
2023) - R$ 50.000 - Ver. Cláudia Araújo/PSD 

Projeto do Instituto da Criança com Diabetes, que prevê 
Infraestrutura do Centro de Educação e Tratamento da Diabetes 

2021-2023. 
 

186/2021 - FUNCRIANÇA - Repasse à 
Organização da Sociedade Civil Via-Pró 
Doações e Transplantes (R$ 20.000) - Ver. 
Lourdes Sprenger  

Repasse à Organização da Sociedade Civil Via-Pró Doações e 
Transplantes (R$ 20.000) 

582/2021 - Repasse p/ Assoc. Rita Yasmin 
Assist. Educ. Cult. - ARYAEC - oficineiros p/ 
crianças e adolescentes c/ deficiência - R$ 

20.000 - Ver. M. Sgarbossa/PT 

Repasse para Associação Rita Yasmin de Assistência Educação e 
Cultura -ARYAEC (CNPJ 08.215.236/0001-57) para contratação 
de Equipe Técnica (oficineiros) de serviços de educação e 
assistência para crianças e adolescentes com deficiência e suas 
famílias atendidos pela Associação. 

 

209/2021 - FUNIDOSO - Repasse à 
Organização da Sociedade Civil Organização 
da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
500.000) - Ver. Luciano Marcantônio 

FUNIDOSO - Repasse à Organização da Sociedade Civil 
Organização da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
500.000) 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

483/2021 - Recursos p/ projeto Assumindo o 
Controle da Saúde - A Alegria Cura - R$ 
30.000 - Ver. Reginaldo Pujol/DEM 

Para desenvolver projeto "Assumindo o Controle da Saúde-A 
Alegria Cura"  

497/2021 - FUNIDOSO -Repasse à 
Organização da Sociedade Civil Organização 
da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
100.000) - Ver. Reginaldo Pujol 

FUNIDOSO -Repasse à Organização da Sociedade Civil 
Organização da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
100.000) 

 

515/2021 - FUNIDOSO - Repasse à 
Organização da Sociedade Civil Organização 
da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
100.000) - Ver. Cássio Trogildo  

FUNIDOSO - Repasse à Organização da Sociedade Civil 

Organização da Sociedade Civil Ypiranga Futebol Clube (R$ 
100.000) 

 

1119/2021 - Projeto "Assumindo o Controle 

da Saúde - A Alegria Cura" - R$ 144.000 - 
Ver. (agrup.) 

Para desenvolver projeto "Assumindo o Controle da Saúde - A 
Alegria Cura". Emendas 564 e 566.  

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Execução Física das Emendas Parlamentares Impositivas Percentual 50,00% 58,00%  

Execução Física das Demandas do OP (Orçamento Participativo) Percentual 25,00% 23,23%  

Execução Financeira das Demandas do OP (Orçamento Participativo) Percentual 25,00% 22,60%  

Execução Financeira das Emendas Parlamentares Impositivas Percentual 50,00% 43,00%  
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Secretaria Municipal da 

FAZENDA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

20%

Meta atingida

40%

Meta parcialmente atingida

40%

Concluído

58%
Não Concluído

25%

Cancelado

17%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantar o Programa Recupera POA Implantar programa para refinanciamento de dívidas dos contribuintes. 

Justificativa Público-alvo 

Incrementar a arrecadação mediante a redução do passivo tributário tendo em vista uma dívida ativa de 
2,3 bilhões além do impacto da pandemia na capacidade de pagamento dos contribuintes. 

Contribuintes PJ e PF em dívida com o 
Município. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Aprovação da Lei na CMPA, Publicação do Decreto regulamentar e Adesão dos 
Contribuintes. 

Todas as etapas do projeto foram concluídas. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implementar Sistema de 
Contabilidade de Custos 

Aprimorar a mensuração de custos para subsidiar o gestor na tomada de decisão, visando à racionalização 
da máquina pública e a transparência da informação.  Aumentar a eficiência da execução orçamentária 
para reduzir o déficit orçamentário. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de padronização da contabilidade de custos dos órgãos integrantes da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Mapear, diagnosticar, definir os centros de custos, modelar, gerar relatórios de homologação de cada etapa 
e capacitar os usuários da SMSEG, SMED, SMS e SMF. 

Etapa concluída. 100% 

Entregar modelagem e relatórios de homologação de cada etapa (planilha eletrônica) do escopo reduzido 
(SMSEG, SMED e SMS). 

Etapa concluída. 100% 
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Capacitar os usuários (planejamento e realização das aulas) - relativo ao escopo reduzido (SMSEG, SMED e 
SMS). 

Etapa concluída. 100% 

Implementar na SMF. Etapa concluída. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Custo Zero de Alugueis na SMF Zerar os aluguéis da SMF 

Justificativa Público-alvo 

Entregar o 8º, 9º, 12º, 7º, 10º e 11º do prédio locado na Uruguai e liberar 2 
andares no Montaury. 

SMF e Secretarias que possam ter interesse nos dois andares que vão ser 
desocupados no Edifício Montaury. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Entregar os andares do Edifício na Uruguai 277: 7º, 8º, 9º, 11º, 10º e 12º. Andares 8º, 9º, 11° e 12º entregues. 67% 

Finalizar o Planejamento do Projeto (Mapeamento Interno, Mapeamento Externo/ Legal, 
Benchmarking, Tabulação dos Dados, Elaboração do Programa de Necessidades, Reunião 

de Apresentação, Validação do Programa). 

Etapa concluída. 100% 

Finalizar Estudo Preliminar (etapa Projeto Arquitetônico). Estudo preliminar finalizado. 100% 

Encaminhar PB e demais documentos para DLC contratar Projetos Complementares 
Licitação realizada, dada ordem de início em 
12/02/2022. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Aerolevantamento IPTU Atualizar a base cartográfica (hidrografia, vegetação, sistema viário, cadastro imobiliário, etc.) de Porto Alegre. 

Justificativa Público-alvo 

Mapear digitalmente a cidade para atualizar a base cartográfica, visando incrementar a base tributária e fornecer 
dados para o planejamento urbano. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Iniciar a execução de 20% do contrato. O cronograma encontra-se em 66% de execução. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estruturar o CADIN Municipal (Cadastro 

Informativo de Créditos Não Quitados do 
Município de Porto Alegre) 

Criar o CADIN para, de forma centralizada, obter informações a respeito de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas perante a Administração Pública do Município, objetivando resguardar as 

finanças públicas e evitar repasses de recursos e concessões de incentivos fiscais a quem 
estiver em situação irregular junto à Prefeitura. 



Justificativa Público-alvo 

A PMPA só emite certidão negativa de imposto. Ausência de um cadastro abrangente que contemple 
qualquer tipo de dívida para com o município. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Elaboração do Decreto. Em elaboração, passou por ajustes, teve seu prazo replanejado. 70% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Estudos sobre os valores 
do IPTU 

IPTU - suspender os próximos aumentos 
Realizar estudo e analisar o cancelamento de futuros aumentos 
decorrentes da revisão da Planta Genérica de Valores.  

Modernização da 
Legislação 

Decreto sobre a destinação do superávit 
financeiro das fontes de recursos dos 
fundos públicos  

Desvincular o superávit financeiro dos fundos públicos municipais 
(exceto saúde, educação, idoso, criança e adolescente, FURPGM, 
FUNREBOM e abaixo de 1mm) para amortização da dívida pública. 

 

Revisão da Gestão e do Plano de Custeio 

do Regime de Previdência Complementar  

Projeto de lei complementar para efetuar as adequações na LC nº 
839/2018. Necessárias alterações, eventualmente até com uma 
redação totalmente nova, revogando a LC em vigor. 

 

Atualização da Lei de Responsabilidade 
Fiscal Municipal 

Atualização da LRFM mediante os impactos da COVID-19.  

Modernização dos 
Sistemas Fazendários 

Automatização das guias de ITBI 

Automatizar a geração da guia de ITBI que cumpram determinadas 
condições. Atualmente bancos e tabelionatos incluem a Guia, Auditor 
da SMF precisa pegar e conferir com a base de dados da SMF em 
Excel. Com a automatização esse processo será feito de forma 
automática. Abrangerá +/- 90% das guias. 

 

Lei de Transação Tributária 

Elaboração de lei com objetivo de dar efetividade ao artigo 171 CTN, 
estabelecendo condições de celebrar transação que, mediante 
concessões mútuas, importe em determinação de litígio e 
consequente extinção de crédito tributário. 

 

Consolidador NFSE - Sistema 
identificador de pagamentos 

Modernização do sistema da nota eletrônica e implementação de 

sistema identificador de pagamentos e gerador do tributo a pagar. 
Desenvolvimento do sistema pela PROCEMPA. 

 

DESIF - Declaração Eletrônica das 

Instituições Financeiras 

Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso 
perpétua de software de captura, análise de dados e auditoria 
eletrônica de Inst. Financeiras, com suporte técnico e manutenção 

(instalação, implantação, configuração, parametrização, migração e 
integração de dados, treinamento e assessoria) 

 

Melhorias no sistema de benefícios da 
NFE-Serviços 

Melhorar o sistema de incentivo aos contribuintes solicitarem a 
emissão de notas fiscais.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Automatização da execução de débitos 
não tributários. 

Aprimorar sistema atual (SIAT) para ter a funcionalidade de execução 
de débitos não tributários.  

Aplicativo para Receita Municipal 
Desenvolvimento de aplicativo de celular para comunicação com o 
contribuinte.  

Sistema Único e 
Integrado de Execução 
Orçamentária, 

Administração Financeira 

e Controle (SIAFIC) 

Sistema Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle (SIAFIC) - DECRETO Nº 

10.540 

Conforme art.18 do Decreto Federal nº 10.540, o Município deverá 

publicar, até o dia 05 de maio de 2021, plano de ação voltado para a 
adequação dos Sistemas Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC). 
 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Arrecadação de Tributos Administrados pela Receita Municipal Reais R$ 2,348 bi R$ 2,740 bi  

Déficit Anual Projetado do Fluxo de Caixa do Tesouro Municipal Reais R$ 0,00 
Superávit de  
R$ 335 mi  

Rating A na Classificação de Capacidade de Pagamento - CAPAG da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN 

Classificação A A  

Indisponibilidade Financeira do Vínculo 01 (Tesouro) Reais -R$ 129,342 mi R$ 542 mi  
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Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre 

PREVIMPA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

100%
Não Concluído

100%

Meta atingida

67%

Meta parcialmente atingida

33%



 

260 

 

Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma da Previdência Municipal 
Suavizar o impacto da transição entre o regime de repartição simples para o regime de capitalização, 
auxiliando o Município de Porto Alegre no equilíbrio das contas públicas. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de adequar as regras previdenciárias à Emenda Constitucional número 103/2019. Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Projeto pronto e enviado à CMPA. Projeto em enviado e aprovado. 100% 

Alterar a LC 478/2002, com as mudanças necessárias com a alteração da Lei 
Orgânica no que diz respeito a Previdência. 

Alteração realizada e aprovada. 100% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Modernização de 
Sistemas 
Previdenciários 

Implementação da Prova de Vida 
aos Aposentados 

Implementar a prova de vida por reconhecimento facial para aposentados e 
pensionistas, através da aquisição de software, de forma a diminuir a possibilidade 
de pagamento indevido e/ou reduzir o prazo de pagamento indevido. 



Desenvolvimento de Sistema de 
Gestão Previdenciária 

Aquisição de software integrado de gestão previdenciária com implantação, 

treinamento, manutenção, suporte técnico, acompanhamento e demais atividades 
necessárias, de forma a automatizar o processo de análise e concessão de pensão 

e aposentadoria, integrando com os com os demais sistemas. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Benchmark da Carteira de Investimentos do Regime Previdenciário Percentual 100% 117,69%  

Certificação no Programa Pro Gestão Previdenciária – Ministério da Economia Nível Nível I Nível I  

Tempo Médio de Concessão de Aposentadoria Dias 100 116,5  
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Secretaria Municipal de 

PARCERIAS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

31%

Meta parcialmente atingida

31%

Meta não atingida

23%

Cancelado

15%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estruturação de Modelagem 

para Construção e Operação 
Parcial do HMIPV 

O projeto tem como objetivo a implantação de uma nova edificação para o HMIPV que atenda às deficiências 

físicas do atual hospital, assim como a implementação da operação de serviços de manutenção e 
conservação predial e de serviços não-clínicos como limpeza, higienização, lavanderia e vigilância e outros. 



Justificativa Público-alvo 

Apesar dos aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, Porto Alegre é referência para 5 milhões de habitantes da região 
metropolitana para patologias de média e alta complexidade. A cidade é um polo tecnológico em saúde, e possui 28 hospitais de 
diferentes perfis assistenciais entre públicos, filantrópicos e privados. Na rede pública, entretanto, existem apenas 6 hospitais (2 

municipais, 2 estaduais e 2 federais), dos quais apenas 3 possuem maternidade. O HMIPV é o único hospital local especializado em 
saúde materno-infantil como patologias neonatais, partos e gestações de alto isco, assim como para afecções respiratórias 
pediátricas (com o incremento de leitos na área nos meses de inverno) e psiquiatria, tanto no âmbito de internações quanto de 
ambulatório. Atua como hospital de ensino, por meio de residências médicas nas áreas de pediatria, pediatria intensiva, 
neonatologia, medicina fetal, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria. Configura-se, ainda, referência estadual para o atendimento de 
situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, através do Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil – 
CRAI, e está inserido entre os hospitais de referência nas situações de abortamento legal. O HMIPV foi relatado como inseguro em 

função da precariedade de suas instalações físicas, muitas delas irrecuperáveis, e de seu sistema operacional das atividades não-

clínicas. 

População de Porto 
Alegre e região 
metropolitana e do 
Estado do RS. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Assinatura do Acordo com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias 
de Investimentos para apoio técnico na estruturação do projeto para 
construção de um novo hospital e operação parcial do HMIPV. 

Mudança de estratégia, por decisão da gestão para a obtenção 
de estudos mediante o lançamento de PMI; em finalização do 
TR para contratação da empresa que fará a modelagem. 

90% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Birô de Projetos 
Melhorar os espaços públicos como praças, parques, viadutos, rotatórias e verdes 
complementares em geral, por meio da realização de parcerias de adoções e doações. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliar a capacidade da prefeitura em cuidar de todos os equipamentos públicos municipais. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Fazer parcerias de adoções e doações para revitalizar e manter 
os equipamentos públicos (50 adoções e 15 doações). 

Adoções de 92 verdes complementares e 59 praças; 18 doações; 41 

Prefeitos de Praça nomeados; Adoção Pista de Skate Orla 3; Revitalização 
do Muro Mauá; Edital para adoção do Sítio do Laçador, entre outras. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção 

e Realização de Melhorias na Orla do Guaíba (Trecho 3 do 
PUOG, Parque Marinha do Brasil) 

Conceder para a iniciativa privada os serviços de gestão, operação e 

manutenção dos parques, para desonerar os cofres públicos e oferecer um 
serviço de maior qualidade à população. 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o espaço. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Contratação da consultoria para estruturação da concessão do 

Trecho 3 do Parque Urbano da Orla do Guaíba (PUOG) e Parque 
Marinha do Brasil. 

O contrato com a FGV foi assinado em dezembro de 2021, a pesquisa de 

demanda em campo já foi realizada, e os produtos já começaram a ser 
entregues nos termos e prazos estabelecidos em contrato. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação e Reforma Parcial do HPS 
Estruturação de projeto para a reforma e ampliação do HPS, fornecimento de equipamentos 
e prestação de serviços não assistenciais. 

Justificativa Público-alvo 

O Hospital de Pronto Socorro presta serviços altamente especializados abrangendo o Município de Porto Alegre, a região 
metropolitana e, ainda, casos oriundos do interior do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Construído em 1944, é 
considerado o melhor Centro de Referência em Trauma Agudo da Criança ao Idoso da região Sul. Também, é referência 

para queimados e funciona como hospital-escola para residentes. Dada importância do HPS, construído em 1944, é inegável 
a necessidade de reforma e ampliação da estrutura física, de aquisição e substituição de equipamentos e de melhorias na 
prestação dos serviços não assistenciais, para garantir a qualidade de atendimento aos seus usuários. 

População de Porto Alegre e 

região metropolitana e do 

Estado do RS. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Assinatura do Acordo com a Secretaria Especial do Programa de 

Parcerias de Investimentos para apoio técnico na estruturação do 
empreendimento de ampliação e reforma parcial do HPS. 

Mudança de estratégia, por decisão da gestão para a obtenção de 

estudos mediante o lançamento de PMI; em finalização do TR para 
contratação da empresa que fará a modelagem. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção 
e Realização de Melhorias na Orla do Guaíba (Concessão 

Trecho 2 Parque Urbano da Orla do Guaíba) 

Promover a concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção do 
trecho 2 do Parque da Orla do Guaíba, bem como execução de obras e serviços 

de Engenharia, para que o local se torne próprio para visitação. 


Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o espaço. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Finalização da consulta pública para concessão do Trecho 2 
do Parque Urbano da Orla do Guaíba. 

Sondagem de mercado; Aprovação no Conselho Gestor de Parcerias para 
lançamento de edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI); 
Lançamento do edital de PMI. 

70% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estruturação de uma Concessão da 
Coleta e Destino dos Resíduos Sólidos 
Urbanos 

O projeto proposto tem como objetivo buscar alternativas ambiental e economicamente 
sustentáveis, frente à destinação em aterro sanitário atualmente utilizada. No caso de Porto Alegre, 
entende-se como principal objetivo reduzir os custos atuais que envolvem o transporte e disposição 
do resíduo em um aterro localizado a mais de 100 km de Porto Alegre, com um custo anual de 

aproximadamente 67 milhões. Também pode fazer parte do escopo do projeto iniciativas de 
geração de energia a partir de algum tipo de transformação dos resíduos. 



Justificativa Público-alvo 

A estruturação de soluções para melhor gestão dos resíduos sólidos urbanos é uma tendência nacional, principalmente 
pela condenação das soluções em aterros sanitário, aterros controlados e lixões, devido ao alto custo de implantação e 
operação, os riscos ambientais associados, a demanda por áreas livres e a desvalorização das áreas adjacentes. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Definição do modelo a ser utilizado para concessão da coleta 
e destino dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Deliberação do CGP em 28/10/21 para inclusão como projeto Prioritário no 
PROPAR/POA; MIP das empresas REVITA ENGENHARIA S.A e CRVR; 

Designação do GTE. 

20% 

Lançamento do Edital. 
Edital de Comunicação divulgado no DOPA de 16/11/21, com prazo de 180 

para outros interessados apresentarem estudos. 
100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem 
para a Universalização do 
Saneamento 

Elaboração de diagnósticos com as alternativas possíveis de serem implementadas para Investimentos na 
expansão, modernização, operação e manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a universalização 
dos serviços de saneamento. A modelagem está sendo feita com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Incluída a Drenagem Pluvial Urbana no escopo do projeto. 



Justificativa Público-alvo 

Considerando-se o novo Marco Regulatório (Lei 14026/20), o município precisa fazer a sua devida adaptação. População de Porto Alegre. 
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Metas 2021 Realizado % estimado 

Realização de audiência pública, a partir da definição de um dos modelos 
a ser utilizado, para modelar a universalização do saneamento. 

Audiência pública em 25/02/21. Porém, com a alteração de 
escopo para inclusão da drenagem, haverá a necessidade de 
realizar nova consulta. Seguem as tratativas com o BNDES. 

70% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, 
Jurídica, Contábil e Técnico-Operacional da Carris 

Reduzir ou eliminar os aportes do acionista controlador na Companhia CARRIS. 

Justificativa Público-alvo 

Custos elevados de gestão operacional. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Relatório Final de Avaliação Econômico-Financeira. 
Segunda versão em análise. Foram encontrados erros no produto e será 

encaminhado para nova revisão, entretanto, está quase finalizado. 
90% 

Relatório Final de Avaliação Jurídica. Segunda versão do relatório jurídico foi considerado insatisfatório e será devolvido. 60% 

Relatório Consolidado dos Trabalhos Executados. Estrutura de títulos do produto foi encaminhada para análise pela SMP. 10% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem para a Construção de um 
Centro de Eventos 

Estruturação de projeto para a implantação e operação de um Centro de Eventos. 

Justificativa Público-alvo 

A implantação de um Centro de Eventos em Porto Alegre é de extrema importância para o seu desenvolvimento econômico e social, 
impactando positivamente a rede de comércio e serviços. Dada à grandeza da cadeia de fornecedores envolvida na montagem de 
eventos de escala nacional e internacional é natural que se produzam efeitos positivos no processo de geração de empregos e de 

arrecadação de receitas aos cofres do município. Porto Alegre está entre as principais capitais no que se refere à atuação na área do 

turismo de negócios e eventos. No entanto, o crescimento desta atividade encontra-se limitado pelo esgotamento da estrutura atual 
e pela escala dos equipamentos existentes na cidade. Segundo a crítica especializada, a falta de espaços adequados impede o 
crescimento da atividade de feiras no Brasil e inclui a cidade de Porto Alegre como uma das que, ao construir um equipamento capaz 
de atender esta demanda, poderá promover significativa expansão de mercado. 

População da 
grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realizar a contratação dos estudos de modelagem para a construção 
de um Centro de Eventos. 

Aprovação no CGP - Conselho Gestor de Parcerias para 
estruturação do centro de eventos. 

20% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Contratualizações Melhorar os serviços entregues a população. 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de melhorar os serviços entregues a população. População de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Iniciar estudos para Estação Cidadania Lomba do Pinheiro e Restinga: 
Contratualização com OSC 

Cancelada. 0% 
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Iniciar estudos para parceria do Museu de Porto Alegre: TPU para uso da área 
livre (fundos) e com os recursos amealhados qualificar o museu. 

Aprovação do Conselho Gestor de Parcerias para edital de 
chamamento público para abertura do PMI. Formação do 
Grupo de Trabalho Executivo (GTE). 

20% 

Iniciar estudos para parceria da Usina do Gasômetro: TPU ou concessão para 
exploração econômica e conservação do imóvel. 

Aprovação do Conselho Gestor de Parcerias para edital de 
chamamento público para abertura do PMI. Formação do 
Grupo de Trabalho Executivo (GTE). 

20% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Permuta de Terrenos por Área Construída para a 
Qualificação da Região do Porto Seco 

Realizar a alienação dos imóveis localizados na Área Especial - Porto Seco e apresentar 
um novo estudo para incluir modalidade contratual que proporcione os investimentos, a 
manutenção e operação das estruturas do Complexo Cultural Porto Seco 



Justificativa Público-alvo 

Necessidade de implementar melhorias no Complexo Cultural Porto Seco, mediante a qualificação do espaço e com 
benefícios não apenas para a comunidade carnavalesca, mas para a população da região como um todo. 

População de Porto Alegre e 
comunidade carnavalesca. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Realizar novo estudo para incluir modalidade contratual que proporcione os 
investimentos, a manutenção e operação das estruturas do Complexo Cultural 
Porto Seco. 

PL que autoriza a venda de 24 terrenos encaminhado. 

Todos os terrenos livres para venda. 
40% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Construção de um Centro 
Administrativo 

Construir o Centro Administrativo Municipal de Porto Alegre, visto que a aproximação dos órgãos da PMPA 
é de extrema importância para a Administração Pública, impactando positivamente na diminuição de 
desperdícios de recursos financeiros e humanos. 



Justificativa Público-alvo 

Busca a redução nos gastos com locação e manutenção, um melhor ambiente de trabalho aos servidores, o ganho na 
otimização de recursos, o incremento na sinergia da atuação transversal entre secretarias, o aumento da agilidade no 

andamento de processos e tomadas de decisão, a concentração dos serviços de atendimento ao público, entre outros. 

Órgãos da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre 

Justificativa do cancelamento 

Perda de objeto deste projeto, tendo em vista a adjudicação do imóvel da HABITASUL, localizado na Rua General João Manoel 157 – 147/167. O Plano 
de Ocupação do imóvel está sendo conduzido pelo GVP/PMPA. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo para Estruturação de uma PPP de 
Drenagem Pluvial Urbana 

O objetivo do Estudo será apontar as alternativas para a modelagem financeira do projeto, 
incluindo levantamento dos custos para a realização de obras e demais ações necessárias 

para a resolução do problema. 


Justificativa Público-alvo 

O município de Porto Alegre   tem problemas históricos com alagamentos e enchentes em zonas com quotas mais baixas 
em relação ao Lago Guaíba e seus afluentes, incluindo arroios e córregos que transbordam conforme o volume de chuvas. 

População de Porto Alegre. 

Justificativa do cancelamento 

Considerando a decisão de Gestão para colocar a drenagem no escopo da modelagem que está sendo elaborada pelo BNDES (água e esgotamento 
sanitário), a demanda de contratação de estudo, através da Caixa, foi cancelada. O BNDES está demandado para incluir este item no escopo original. 
Entrega da Drenagem incluída no projeto do Saneamento. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Editais Publicados para PPP’s e Concessões 
Editais 

Publicados 
5 5  

Volume de Recursos Atraídos (CAPEX + OPEX + Outorga) Reais R$ 899 mi R$ 281 mi  
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PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Meta atingida

100%
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2021 Realizado Sinaleira 

Taxa de Recuperação do Estoque da Dívida Ativa Judicializada Percentual 2,77% 5,32%  
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Gabinete do 

PREFEITO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Logística Sustentável Racionalização de gastos e consumo, por meio da conscientização e construção de indicadores e metas. 

Justificativa Público-alvo 

Proporcionar avanços sociais, econômicos, ambientais e culturais e diversas conquistas de ordem politica 
e institucional, visto que a sustentabilidade está inclusa nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da 
ONU e passou a ser tema da agenda das policitas públicas brasileiras, como principal ordenamento a 
Constituição Federal, e várias legislações infraconstitucionais. Nesse cenário, a adequação das estruturas 
dos órgãos e entidades públicas é fundamental para a construção de uma nova cultura institucional que 
inclua a sustentabilidade como princípio central. A implantação do Plano de logística Sustentável é uma 
oportunidade e um desafio para as instituições públicas que desejam transformar as suas ações pois, 

muitas vezes, a realização de ações diárias simples, como, por exemplo, a redução no consumo de bens e 
produtos, o uso eficiente de água e energia elétrica, a coleta seletiva, entre outras, podem contribuir, 
significativamente, para a sustentabilidade. 

Direto: Público interno que integram os 

Gabinetes, Secretarias, Departamentos, 
Companhias e Empresas Públicas vinculadas 
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Indireto: toda a população de Porto Alegre. 

Metas 2021 Realizado % estimado 

Publicar o decreto que institui o PLS Decreto publicado. 100% 

Constituir o Comitê Gestor do PLS Comitê constituído. 100% 

Iniciar e finalizar o planejamento do PLS Planejamento finalizado. 100% 
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Gabinete da 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

100%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Alinhamento da 
Comunicação de 
Governo 

Manual de Operação de Práticas Jornalísticas Instrumento formal de orientações e procedimentos da Práticas 
Jornalísticas. 

Manual de Operação de Práticas Digitais 
Instrumento formal de orientações procedimentos da comunicação digital 
na Prefeitura 

Manual de Operação de Práticas 
Publicitárias  

Instrumento formal de orientações procedimentos da comunicação digital 
na Prefeitura 

Seminário de Alinhamento com as Equipes 
de Comunicação 

Encontros periódicos com os assessores de comunicação para reciclagem e 
aperfeiçoamento 

Curso de Fluência Digital e Gestão de Crise 

Curso para os assessores de comunicação para disseminar o uso das 
ferramentas digitais e dos manuais de comunicação, ampliando o 

conhecimento sobre as estratégias e a aplicabilidade nas redes sociais da 
Prefeitura. 
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CALENDÁRIO 2022 
 

 O calendário, estabelecido ainda no ano anterior, é um dos marcos para realização e concretude do 

método cíclico que embasa a Sistemática de Governança e Gestão. Nele estão estabelecidas as 

datas e horários de todas as reuniões de checagem do ano seguinte, tanto a nível de secretarias e 

vinculadas, como com a alta gestão, Prefeito e Vice-Prefeito. Apresenta um sistema de agrupamento 

por Eixos de Gestão estabelecidos no Mapa Estratégico.    

    

1 Serviços Urbanos (SMSURB)

Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

2 Obras e Infraestrutura (SMOI)

3 Mobilidade Urbana (SMMU)

Empresa Pública Transporte e Circulação (EPTC)

Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS)

4 Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE)

5 Saúde (SMS)

6 Educação (SMED)

7 Segurança (SMSEG)

8 Esporte, Lazer e Juventude (SMEJ)

9 Desenvolvimento Social (SMDS)

Fundação Assistência Social e Cidadania (FASC)

10 Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF)

Habitação (DEMHAB)

11 Gabinete da Causa Animal

12 Gabinete da Primeira-dama

13 Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET)

14 Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS)

15 Cultura (SMC)

16 Gabinete de Inovação

17 Gabinete do Vice-prefeito

26 Secretaria Extraordinária dos 250 anos

18 Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE)

PROCEMPA

19 Administração e Patrimônio (SMAP)

20 Transparência e Controladoria (SMTC)

21 Governança Local e Coordenação Política (SMGOV)

22 Fazenda (SMF)

PREVIMPA

23 Parcerias (SMP)

24 Procuradoria Geral (PGM)

25 GP (GP + GCS)
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