Anexo I
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Indicadores
Obras de Arte Vistoriadas
Obras com a Execução Financeira em
dia
Obras Prediais realizadas

Unidade de Medida

Period.

Meta 2021

Percentual

Anual

25%

Percentual

Anual

50%

Obras Prediais

Anual

8

Entregáveis

Descrição

Orla Trecho 02 - Solução Temporária

Obra de caráter intermediário, a ser realizada com recurso e mãode-obra próprios, apenas qualificando a ligação entre os trechos
01 e 03 (passeio e ciclovia) da Orla. A obra definitiva será
executada por meio de concessão do trecho 02.
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Anexo II
Projetos Prioritários de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Projetos Prioritários

Escopo reduzido

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

Pavimentação de vias demandadas pelo Orçamento
Participativo, incluindo
drenagem, nivelamento e
instalação de tubulações e iluminação.

Implantação da Avenida
Tronco

Criação de ligação entre a Zona Sul e o Centro, dando
maior fluidez ao trânsito.

Prolongamento da Avenida
Severo Dullius

Prolongamento da avenida Severo Dullius, desde a rua
Lenea Gaelzer, e prolongamento da rua Dona Alzira, na
Zona Norte, fazendo a ligação da região do Aeroporto
Internacional Salgado Filho com a avenida Sertório,
facilitando o acesso à BR 116 e também para a avenida
Assis Brasil.

Duplicação da Rua
Voluntários da Pátria - Lote 1

Duplicação da rua Voluntários da Pátria entre a rua da
Conceição e as proximidades da rua Ramiro Barcelos,
incluindo qualificação das ruas Álvaro Guaspari e Santo
Antônio, nas imediações da Estação Rodoviária de Porto
Alegre.

Conclusão Ernesto
Neugebauer e Pedro Boessio

Execução da avenida Ernesto Neugebauer, entre a rua
Dona Teodora e as proximidades da BR-290, contando
com duas pistas em cada sentido, passeios, ciclovia.
Execução da rua José Pedro Boéssio entre as avenidas
Ernesto Neugebauer e Palmira Gobbi, contando com
passeios, duas pistas em cada sentido, drenagem,
sinalização e iluminação.

Corredor da Avenida João
Pessoa

Execução da pavimentação em placas de concreto
armado do corredor de ônibus das avenidas João Pessoa,
Azenha e Bento Gonçalves, tendo como limitações a
avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André
da Rocha.
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Pavimentação em Vias de
Porto Alegre (Emenda
Parlamentar)

Obra de infraestrutura e pavimentação de via em que há
demanda judicial com parte do recurso da emenda
parlamentar.

Rua da Praia

Requalificação espacial urbana, com alargamento e
qualificação de passeios, implantação de mobiliário
urbano, iluminação pública e videomonitoramento,
visando privilegiar a segurança viária e a acessibilidade
universal nas vias que integram os projetos como foco no
pedestre.

Duplicação da Avenida Juca
Batista - Contratação de
Elaboração de Projeto

Contratação de financiamento no Programa Avançar
Cidades para elaboração de projetos em nível executivo
que permitam a posterior contratação da execução das
seguintes obras viárias especiais:
a) Obra de Arte: Viaduto Av. Sertório x Av. Farrapos;
b) Obra de Arte: Av. Sertório x 3ª Perimetral;
c) Obra de Arte: Trincheira Av. Vicente Monteggia.

Orla Trecho 03

Obra de requalificação urbana em 1,6 km da Orla do
Guaíba (entre Av. Ipiranga e Estádio Beira-Rio). Este
trecho contemplará: 7 quadras de futebol society (grama
sintética), 12 quadras de vôlei de praia, 2 quadras de
tênis, 3 quadras de beach tênis, 2 quadras de futebol
infantil, 1 quadra poliesportiva, arquibancadas, complexo
de pistas de skate de competição, 2 estações de
exercícios, 2 playgrounds e estacionamento.

Duplicação da Edgar Pires de
Castro

Contratação de financiamento no Programa Avançar
Cidades para executar obra de infraestrutura e
pavimentação de duplicação da Avenida Edgar Pires de
Castro com priorização do Transporte Coletivo.

Pavimentação de Acesso e
Reforma do Parque Knijnik

Execução de vagas acessíveis, academia ao ar livre,
instalação de corrimãos em passeios internos do parque
e reforma do mirante.

Pavimentação de Vias OP
(Projeto)

Contratação de elaboração de projetos viários para
infraestrutura e pavimentação de vias eleitas como
prioritárias pelo Orçamento Participativo (OP).

Duplicação da Rua
Voluntários da Pátria - Lote 2

Duplicação da rua Voluntários da Pátria entre as
imediações da rua Ramiro Barcelos e a rua Sertório, na
região do 4º Distrito, contando com ciclovia, passeios.

Quadrilátero Central

Requalificação espacial urbana, com alargamento e
qualificação de passeios, implantação de mobiliário
urbano, iluminação pública e videomonitoramento na área
definida como Quadrilátero Central que é composto por
seis quarteirões, formado pelas ruas General Vitorino,
Otávio Rocha, Voluntários da Pátria, Marechal Floriano
Peixoto, Vigário José Inácio e Dr. Flores, além da Avenida
Borges de Medeiros, entre a Avenida Salgado Filho e a
praça Montevidéu, com área aproximada de 30.000 m².
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Execução de Obra de
Recuperação do Viaduto dos
Açorianos

Obra de Recuperação da estrutura dos dois encontros do
viaduto face ao estado de degradação encontrado.

Orla Trecho 02 - Solução
Temporária

Obra de caráter intermediário, a ser realizada com
recurso e mão-de-obra próprios, apenas qualificando a
ligação entre os trechos 01 e 03 (passeio e ciclovia) da
Orla. A obra definitiva será executada por meio de
concessão do trecho 02.

Acesso Norte ao Porto Seco

Implantação de 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.

Execução de Obra de
Recuperação do Pavimento
de Concreto Viaduto Jorge
Alberto Mendes Ribeiro

Obra de Recuperação do Pavimento - placas de
concreto estão danificadas e serão substituídos por
novas.

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.

Anexo III
ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS

Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio;
execução de ações de sustentabilidade ambiental.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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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