Anexo I
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Indicadores
Tempo Médio de Abertura de
Empresas
Trabalhadores Contas-Próprias (CP)
que estejam no CadÚnico do Governo
Federal atendidos pelo Programa de
Microcrédito de Porto Alegre
Índice de Escassez de Recursos –
Famílias no CadÚnico

Entregáveis

Unidade de Medida

Period.

Meta 2021

Dias

Anual

5

Percentual

Anual

10%

Índice

Anual

0,709

Descrição

Criação do PIB Municipal

Criação de um indicador que meça a produção na cidade de POA.

Remissão de multas aplicadas a
empreendedores devido a pandemia

Realizar estudo e análise a fim de perdoar as dívidas de multas
aplicadas a empreendedores durante a pandemia.
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Anexo II
Projetos Prioritários de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Projetos Prioritários

Escopo reduzido

Redução do tempo de
abertura de empresas e
operações

Diminuição dos custos de formalização e de transação
dos empresários por meio de implementação de novas
tecnologias e integração das tecnologias atuais no
processo de concessão de alvarás e licenciamentos no
âmbito da SMDET

Microfinanças Municipais

Desenvolvimento do mercado
micropoupança e microsseguro.

Linha Turismo Privado

O projeto da Linha Turismo Privada consiste em conceder
à iniciativa privada a permissão para prestar o serviço de
levar os clientes aos principais pontos de interesse
turístico da Capital. Com paradas, frequências e horários
pré-estabelecidos, todos que se interessarem poderão
concorrer apresentando suas qualificações, diferenciais e
vantagens competitivas para atraírem consumidores
locais e visitantes. Além da inerente melhora da prestação
de serviço, existe a redução do custo ao tesouro público.

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. A partir
do mapeamento e monitoramento da EC, capacitação de
empreendedores criativos, fortalecimento do mercado,
produto e serviço criativo, do reconhecimento dos
territórios criativos, da aproximação de mercados e
consolidação da política pública de desenvolvimento das
indústrias criativas locais.

de

microcrédito,

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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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