Anexo I
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Indicadores

Unidade de Medida

Period.

Meta 2021

Dias

Anual

196

Dias

Trimestral

90

Tempo Médio de Aprovação de
Projetos Edilícios
Prazo Médio de Licenciamento
Ambiental

Entregáveis

Licenciamento por adesão e
compromisso- LAC

Descrição
Desenvolvimento e implementação de sistema para
operacionalizar o Licenciamento por Adesão e Compromisso –
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.

Revisão da metodologia de avaliação dos
projetos especiais para definição de
mitigações/compensações/contrapartidas

Revisão do Plano Diretor de Arborização
Urbana

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; a
normatização dos parâmetros a serem adotados para os
impactos dos empreendimentos - “Calculadora de impactos”;
um banco de dados com registros das necessidades do
Município em investimentos; a distribuição equânime das
medidas em relação aos serviços públicos; segurança jurídica;
e o planejamento econômico pelo investidor.
Revisão do instrumento de planejamento municipal para a
implantação da política de plantio, preservação, manejo e
expansão da arborização na cidade (regulamentado pela
RESOLUÇÃO COMAM nº 05, de 28 de setembro de 2006).
Primeiro deverá ser realizado o inventário da arborização. Após
os dados obtidos pelo inventário, é necessário a elaboração de
decreto junto ao COMAM.
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Planos Diretores de parques urbanos

Elaboração dos Planos Diretores para estabelecimento de
diretrizes de gestão, uso, manejo, monitoramento e
conservação dos parques de Porto Alegre. Objetiva,
estabelecer as diretrizes que parametrizarão a gestão de cada
parque; a proteção do ecossistema; o aprimoramento de sua
infraestrutura; a qualificação da experiência dos usuários; e
subsidiar concessões e PPPs. Será desenvolvido um Termo de
Referência visando licitação para escolha de empresa
terceirizada para prestar o serviço de forma pontual com
critérios estabelecidos. Possibilidade de utilizar recursos do
FUNPROAMB.

Estruturas Náuticas-Orla do Guaíba

Elaboração de decreto para a regrar e viabilizar estruturas
náuticas na Orla do Guaíba, tais como Marina Pública,
Atracadouro Público, Trapiches Flutuantes, Guarderia Náutica,
Hidrovias, etc.
Minuta de Projeto de Lei para IPTU Sustentável
Incentivos fiscais para promoção da infraestrutura verde,
através de:
- Aumento da cobertura vegetal;

IPTU Sustentável

- Implantação de sistemas de captação de água da chuva;
- Uso de energias renováveis;
- Implantação de telhados verdes;
- Utilização de tecnologias sustentáveis.
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Anexo II
Projetos Prioritários de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Projetos Prioritários

Escopo reduzido
Revisão da legislação referente ao Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre
com subsídios das consultorias contratadas através do
Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o
PNUD.
Subsídios para a Revisão do Plano Diretor contemplam:
• Estruturação da Base de Dados para o Planejamento
Urbano;

Revisão do Plano Diretor

• Desenvolvimento de uma Plataforma de Planejamento
Urbano;
• Desenvolvimento de Modelos Territoriais;
• Detalhamento de Porções do Território;
• Ações de Planejamento Urbano Ambiental e Climático;
• Regulamentações correlatas à Revisão do Plano Diretor.
Obs.: A metodologia foi instituída pela Instrução
Normativa SMAMUS nº 04/2021, aprovada no Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental –
CMDUA

Inventário GEE

Desenvolvimento do 2º Inventário Municipal de Emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Porto Alegre através
de consultoria já contratada (Via Projeto de Cooperação
Técnica Internacional com o PNUD para a Revisão do
Plano Diretor).

Ampliação do Licenciamento
Expresso

Ampliação da modalidade em que o responsável técnico
(engenheiro ou arquiteto) se responsabiliza por garantir
que o projeto e obra de um imóvel estão em conformidade
com a legislação vigente.

Plano de Ação Climática

Elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas,
conforme previsto no art. 26 Inc. V da LC nº 872/2020
(Institui a Política de Sustentabilidade, Enfrentamento das

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS

Mudanças Climáticas e Uso Racional da Energia, cria o
Programa de Premiação e Certificação em
Sustentabilidade Ambiental de Porto Alegre e dá outras
providências) para promover a gestão e redução do risco
climático frente aos efeitos adversos da mudança do
clima. O plano depende do Inventário de GEEs para sua
elaboração.
Projeto Urbano do 4º Distrito

Retomada do Masterplan para Revitalização e
Reconversão Econômica do 4º Distrito: revisão do Projeto
de Lei com o conteúdo.

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 MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

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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