Anexo I
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS

Indicadores

Unidade de Medida

Period.

Meta 2021

Editais Publicados para PPP’s e
Concessões

Editais Publicados

Quadrimestral

5

Volume de Recursos Atraídos
(CAPEX + OPEX + Outorga)

Reais

Quadrimestral

R$ 899 mi
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Anexo II
Projetos Prioritários de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS
Projetos Prioritários

Escopo reduzido

Birô de Projetos (SMDS)

Transversalidade com a SMDS para captação de
Recursos / Parcerias Comunitárias

Estudo para estruturação de
uma PPP de Drenagem
Pluvial Urbana

Estruturação de Projeto de PPP do Sistema de Drenagem
Pluvial Urbana. O estudo realizado por consultoria
contratada pela Caixa Econômica Federal com recursos
do Fundo de Apoio à Estruturação e desenvolvimento de
Projetos de Concessão e PPP (FEP/Caixa) permitirá a
modelagem mais adequada ao município. O estudo
deverá identificar a demanda por novos investimentos e
novas fontes de receita para custear a operação,
manutenção e ampliação dos sistemas de proteção
contra as cheias e drenagem urbana.

Investimentos na expansão, modernização, operação e
manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a
universalização dos serviços de saneamento. A
Estudo de modelagem para a modelagem está sendo feita com o apoio do Banco
universalização do
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Saneamento
(BNDES). São estimados R$ 2,1 bilhões para a
universalização da água e do esgoto. Modelo a ser
escolhido pelo município está em avaliação.
Estudos de viabilidade
econômico-financeira,
jurídica, contábil e técnicooperacional da Carris

Estudos de viabilidade econômico-financeira, jurídica,
contábil e técnico-operacional da Carris, com o objetivo
de avaliar alternativas que visem o aumento da eficiência
operacional e a redução ou eliminação de aportes do
acionista controlador.

Estudo de modelagem para a
construção de um Centro de
Eventos

Estudo de modelagem de parceria com o setor privado
para a criação de um espaço que amplie o potencial de
Porto Alegre para o turismo de negócios e inclua a cidade
no circuito de feiras que atualmente são direcionadas a
outros locais devido à falta de um espaço na cidade que
abrigue esses eventos.

Permuta de terrenos por área
construída para a
qualificação da região do
Porto Seco

Projeto que visa 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, ofertando
além da infraestrutura para o carnaval serviços de
segurança, saúde e assistência social.
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Estruturação de uma
concessão da coleta e
destino dos Resíduos Sólidos
Urbanos

Concessão da Coleta e destino dos resíduos sólidos
urbanos de POA por no mínimo 20 anos.

Parceria com o setor privado
para a gestão, manutenção e
realização de melhorias na
Orla do Guaíba (Trechos 2 e
3)

Parceria com o setor privado para a gestão, manutenção
e realização de melhorias no Trecho 2 da Orla do Guaíba,
mediante investimento do setor privado. A concessão da
Orla de forma segmentada auxilia o setor público na
desoneração dos cofres e na entrega de espaços mais
qualificados para a população de Porto Alegre.

Contratualizações (Parcerias
com OSCS para qualificação
dos serviços e serviços)

Projetos em parceria com Organizações da Sociedade
Civil (OSC) que estipulam metas ao parceiro privado para
a qualificação de espaços e serviços, mediante uma
contrapartida do munícipio para que a gestão e
qualificações necessárias possam ser executadas pelas
OSCS em bens públicos.

Parceria com o setor privado
para operação e manutenção
do Mercado Público
Municipal

Projeto de parceria com o setor privado para operação e
manutenção do Mercado Público Municipal. Ficará a
cargo da concessionária realizar reforma, restauração,
manutenção, gestão e operação do Mercado Público.

Ampliação e reforma parcial
do HPS

O projeto visa a ampliação, mediante a construção de um
novo prédio, anexo ao atual, e a qualificação dos serviços
prestados pelo HPS.

Estruturação de modelagem
para construção e operação
parcial do HMIPV

Estudo de uma PPP em Parceria com o Programa de
Parceria de Investimentos (PPI), do Governo Federal,
para a construção de um novo Hospital, cuja a
responsabilidade pela gestão predial ficará sob
responsabilidade do parceiro privado e a parte
assistencial sob a gerência do município.

Construção de um Centro
Administrativo

Construção de Centro Administrativo visando 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.

Obs.: Os Projetos Prioritários e as Entregas serão Planejados e Replanejados até mês de julho de 2021,
e, após esse período, faremos um aditivo contratual onde constarão nos anexos as entregas previstas
para o ano de 2021.
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Anexo III
Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio;
execução de ações de sustentabilidade ambiental.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS

Compromissos de Gestão

- Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e metas do
Plano de Logística Sustentável.

- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas
do Projeto de Revisão Normativa.

- Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos.

- Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos.

- Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a totalidade dos
dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.
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