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Premissas gerais da Marca
A marca e conceito da gestão devem passar a clara ideia de 
que há uma equipe de trabalho pela cidade e cuidando das 
pessoas com:

- simplicidade

- proximidade

- humanidade

- paixão pela cidade







Outdoor



Facebook



Card



Assinatura com secretarias

padrão



Assinatura com secretarias

2 ou + secretarias com logotipo das empresas



DATAS
De 14 a 24/8 - Período de transição - início da aplicação em peças

25/8 - Comunica Mais - Apresentação do MIV da marca nova e entrega das 
versões para as secretarias e órgãos

1°/9 - Todas as redes sociais da PMPA devem estar adequadas à nova 
identidade e lançamento do vídeo manifesto: Mais Cidade. Mais Vida.



Implantação da nova marca

1° de setembro de 2021 





palestra



https://docs.google.com/file/d/1M_k1sX6xuRQ_TWb20kXounT2qeiu5T5m/preview


eixo
GESTÃO



Secretaria Municipal de 
Planejamento e Assuntos 

Estratégicos



Entregas
- Mapa Estratégico de Governo / Sistemática de governança e gestão / 
Contratos + Gestão + Resultados

- Contratação da UFRGS para a realização do laudo do Esqueletão

- Recuperação do Centro Histórico – ações em curto prazo (120 dias)

- Plano Plurianual

- Lançamento do Centro+



Futuro
- Novo Modelo de Governança em TIC

- LDO 2021

- Desafio Criativo Centro+

- Revitalização do Mercado Público de Porto Alegre

- Sala de Situação



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

 “A Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos pode contribuir em diversas áreas da gestão 
municipal, como o monitoramento dos programas de governo, a elaboração de peças orçamentárias 
realistas e a captação dos recursos que permitirão a elaboração e execução dos projetos do Plano 
de Governo. O diferencial da atual gestão está na missão assumida de coordenar os esforços para a 
revitalização do Centro Histórico, que pretendemos cumprir de acordo com o que foi pactuado com 
a comunidade.” - Cezar Schirmer.



Secretaria Municipal de 
Administração e Patrimônio



Entregas
- Inventário dos imóveis e venda do primeiro lote

- Contratação emergencial de 1.032 servidores temporários para Smed

- Conclusão da Reforma Administrativa

- Licitação e contratação emergencial para recolhimento de resíduos sólidos

- Qualificação de 1.278 servidores através de cursos da Escola de Gestão Pública



Futuro
- Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário

- Implantação do Teletrabalho

- Digitalização do Arquivo Público Municipal

- Criação da Central de Veículos com acionamento via App

- Novo plano de carreira dos servidores



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

"A SMAP pretende contribuir para uma gestão pública moderna e inovadora, capaz de 
valorizar e qualificar os servidores públicos, otimizar o uso e destinação do patrimônio e fazer 
com eficiência a gestão dos processos licitatórios e contratos." - André Barbosa 



Secretaria Municipal de 
Transparência e 
Controladoria



Entregas
- Assinatura de acordo para implantação de Compliance nas administrações 
municipais

- Modernização da Central do Cidadão / Consulta Pública

- Auditoria da folha de pagamento da PMPA

- Assinatura do código de ética e conduta para combate à ineficiência 
administrativa e corrupção

- Novas normas (decretos) para padronização dos processos de sindicâncias



Futuro
- Decreto Assédio Moral e Sexual
- LGPD
- Novo Contact Center do 156
- Entregas da Auditoria da Folha 
- Cidades Educadoras



Secretaria Municipal de Governança e 
Coordenação Política 



Entregas
- Relação com a comunidade

- Atendimento aos conselhos municipais e aos movimentos sindicais

- Fóruns Regionais de Serviços e Comitês Gestores de Território

- Resiliência

- Relação com a Câmara Municipal – articulação política para aprovação 
de projetos de leis e acompanhamento de emendas impositivas



Futuro
- Ciclo do Orçamento Participativo

- + Comunidade

-  Pacto de Governança

- Apoio ao VII Fórum Social Mundial da População Idosa

- Sediar a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento - AME III



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“A Secretaria de Governança Local e Coordenação Política pode e deve contribuir para 
aproximar, cada vez mais, o cidadão e o governo municipal, numa relação de respeito e 
reciprocidade, através do diálogo e das ações com a participação dos representantes das 
democracias participativa e representativa”. - Cassio Trogildo



Secretaria Municipal 
da Fazenda 



Entregas 

- Programa Creative

- Redução das despesas

- Pagamento de tributos com cartão de débito e crédito

- Programa Recuperapoa

- Porto Alegre assume a vice-presidência da Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças 



Futuro
- Leilão de índices construtivos

- Aluguel zero

- Suspensão dos aumentos de IPTU

- Pagamento de tributos com o pix

- Compliance tributário e mediação tributária



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

 “A Secretaria Municipal da Fazenda só tem um papel: contribuir para o desenvolvimento 
de Porto Alegre com uma gestão focada em tecnologia e na desburocratização e 
simplificação dos processos. Estamos aqui para facilitar a vida das pessoas, vamos 
aumentar a receita sem aumentar impostos e trabalhar fortemente na qualificação do 
gasto público, evitando desperdícios e canalizando recursos para os serviços que a cidade 
necessita”, - Rodrigo Fantinel.



Secretaria Municipal 
de Parcerias 



Entregas
- Contrato de Concessão do Parque Harmonia e Trecho 1 da Orla

-  Programa de adoções Seja Parceiro de Porto Alegre

- Prefeito da Praça

- Carris

- Saneamento 



Futuro
- Parques

- Equipamentos turísticos e culturais

- Hospitais

- Resíduos Sólidos 

- Energia Fotovoltaica



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Estimular o engajamento cada vez maior de cidadãos, empresas e organizações não 
governamentais com a cidade para nos ajudar a cuidar do patrimônio público tornando 
Porto Alegre mais bonita e agradável para todos porto-alegrenses”, - Ana Pellini 



Procuradoria Geral 
do Município



Entregas

– Mais obras: acordo definitivo para obras do entorno da Arena

– Mais obras: reintegrações de posse e desapropriação para duplicação da Tronco

– Mais serviços: garantia na Justiça para cotação eletrônica de novo prestador de 
coleta do lixo e retorno das aulas presenciais

– Mais recursos: anulação da cobrança de R$ 20 milhões da União contra o 
Município e fim da preferência da União no recebimento de créditos nas execuções 
fiscais

- Mais controle e eficiência: criação da PRIC e do Programa Residência Jurídica



Futuro
- Esqueletão

- Mercado Público

- Mediação na área tributária



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Além de viabilizar a implementação das políticas públicas definidas pela gestão, por meio 
da consultoria jurídica e da representação judicial e extrajudicial do Município,  a 
Procuradoria está e deve permanecer alerta para as possibilidades jurídicas com potencial 
de maximizar as oportunidades para a prestação cada vez mais qualificada dos serviços 
públicos.” - Roberto Rocha



Procempa



Entregas 

- Construção de Políticas de Governança de TI e de aquisição externa - Lei da 
Liberdade Tecnológica - e criação da Comissão de Planejamento de Compras e 
Evolução Tecnológica

- Implantação da Plataforma de Governança de TI Jira - Etapa Jira Software - 
Demandas de solicitação de projetos de sistemas

- PIA - Plano de Incentivo à Aposentadoria Procempa 2021

- Lançamento do Programa Transparência Ativa

- Entregas às secretarias e órgãos



Futuro

- Reestruturação dos serviços como Call Center, Service Desk e desenvolvimento de 
projetos (Fábrica de Software)

- Ampliar capacidade de entrega desenvolvendo perfis mais estratégicos

- Data Center Redundante

- Ampliar infraestrutura física e lógica da área de segurança da informação e da 
tecnologia da informação

- Projetos estruturantes - Upgrade de versões de softwares e bancos de dados



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Trabalhar para a transformação digital de Porto Alegre, sendo a Procempa uma 
especialista em soluções tecnológicas inovadoras focada no cidadão, seja como 
fornecedora ou como apoio técnico na contratação externa.” - Letícia Batistela



Previmpa



Entregas
- Reforma da Previdência

- Retomada da análise das concessões de aposentadorias

- Ampliação das ferramentas de atendimento

- Redução de custos

- Conselhos de Previdência em nível nacional



Futuro
- Previdência complementar (2ª fase da Reforma da Previdência)

- Extinção da alíquota suplementar de previdência

- Ressegregação de massas (compra de vidas)

- Recadastramento de servidores ativos e inativos

- Implementação do Sistema de Gestão Previdenciária



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

 “O Previmpa não é um órgão que tenha entregas diretas à população, mas é através dele 
que são geridos e gastos praticamente 1/5 do orçamento do Município. Modernizá-lo, 
tornando-o mais digital, eficiente e transparente, com a máxima otimização de todos os 
recursos, é nosso dever e nossa importante contribuição para que mais recursos possam 
ser usados para o bem daqueles que mais precisam”, - Rodrigo Machado.





eixo de
Desenvolvimento 

Econômico



Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

e Turismo 



Entregas
- Lei da Liberdade Econômica

- Programa Municipal de Microcrédito

- Programa Creative

- Incentivos ao setor de eventos

- Retomada do Turismo Rural



Futuro
- Balcão Único

- Estruturação da Oferta Turística

- Implantar estruturas para o desenvolvimento do turismo, ampliar a oferta 
turística da Capital, além de identificar carências e potencialidades das 
estruturas já existentes

- Remissão das multas aplicadas durante a pandemia



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
“Trabalharemos por políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios de Porto 
Alegre, com foco na redução de burocracia e na liberdade para empreender. Esse é o 
caminho para gerarmos emprego e renda para todos.”  - Rodrigo Lorenzoni



Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, Urbanismo e 

Sustentabilidade 



Entregas
- Terrários Urbanos

- Inventário de gases de efeito estufa – GEE

- Qualificação do licenciamento Urbano Ambiental 

- Qualificação de áreas verdes

- Programa de reabilitação do Centro Histórico



Futuro

- Revisão do Plano Diretor

- Plataforma de planejamento urbano

- Projeto urbanístico do Arado

- Certificado Ambiental e IPTU sustentável

- Qualificação da arborização pública



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
“Seguiremos avançando com a automatização do licenciamento, com estratégias de qualificação 
de áreas verdes e de desenvolvimento urbano integrado, visando acelerar a construção de uma 
cidade mais inteligente, inovadora, resiliente e sustentável” - Germano Bremm



Secretaria Municipal 
da Cultura



ENTREGAS
- Inauguração da Casa de Cultura Plauto Cruz

- Doação de 1.000 cestas básicas aos profissionais da Cultura

- Reabertura da Cinemateca Capitólio

- 60 anos do Atelier Livre - Lives, 100 Luzes no Largo dos 
Açorianos e exposições

- Semana de Porto Alegre 249 anos



futuro
- Requalificação da Usina do Gasômetro e da Praça da Matriz

- + Cultura nas escolas

- Lei Municipal de Incentivo

- Chamada pública de coinvestimento auxílio emergencial à 
Cultura e reativação dos editais do Fumproarte

- Casa de Descentralização



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
“O maior desafio da gestão é uma cidade orgulhosa de existir culturalmente, base para que 
tenhamos um projeto econômico de futuro para Porto Alegre.” - Gunter Axt





eixo Serviços 
públicos



Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos 



Entregas
- Recorde no asfalto da Capital e asfalto morno aprovado

- Revitalização de 58 praças na Capital

- Plano de Modernização da Iluminação Pública de Porto Alegre

- Embelezamento do Centro Histórico (Elevada da Conceição e Passarela 
da Rodoviária)

- Redução do passivo acumulado no 156



Futuro
 - Reciclagem de pavimento

-  Ampliação do Projeto Semente do Bem

-  Manutenção preventiva das vias com lama asfáltica para evitar o tapa-buraco

- Revitalização do 4º Distrito e outros pontos da cidade (viadutos e passarelas)

-  Novo contrato para manutenção dos passeios públicos



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“ A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tem um importante compromisso de cuidar 
e embelezar a nossa cidade. Podemos e vamos trabalhar cada vez mais por uma Porto 
Alegre com serviços mais eficientes e acolhedora” - Marcos Felipi.



Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura



Entregas
- Revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba

- Implantação do Portal Te Liga na Obra

- Início e conclusão da obra de recuperação do Viaduto dos Açorianos

- Avanço histórico na execução da obra de duplicação da avenida Tronco

- Conclusão da instalação dos relógios digitais de rua 



Futuro
- Conclusão da obra de infraestrutura da rua José Pedro Boéssio

- Conclusão da obra de recuperação do corredor da João Pessoa

- Conclusão da obra de recuperação da Usina do Gasômetro

- Conclusão da obra da Severo Dullius

- Início das obras de recuperação do Quadrilátero e da Rua da Praia



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
“A Secretaria de Obras e Infraestrutura contribuirá ainda mais com Porto Alegre através da 
implantação do Banco de Projetos. Isto, representará um avanço de gestão, possibilitando 
que se trabalhe de forma mais planejada oportunizando ao município maior agilidade na 
captação de recursos e execução de obras importantes” - Pablo Mendes Ribeiro 



Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana 



Entregas
- Coordenação do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da Granpal

- Coordenação do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela reestruturação 
administrativa da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)

- Revisão tarifária de 2021

- Pacote de Desoneração Tarifária

- Repactuação do Transporte Coletivo



Futuro
- Plano de Mobilidade Urbana

- Plano de Mobilidade Urbana do Centro Histórico

- Plano de Segurança Viária Sustentável

- Implantação do projeto executivo da rua João Alfredo, no conceito 
Ruas Completas e dos PCH (Salgado Filho com a Borges de Medeiros, 
Júlio de Castilhos, Aureliano Pinto de Figueiredo, entorno da praça 
Daltro Filho e General Câmara)

- Estudo de viabilidade do Aeromóvel para substituir o corredor da 
avenida Farrapos, do centro até o Terminal Cairú.



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Preparar a cidade para o futuro por meio de uma mobilidade urbana sustentável com o uso 
de tecnologia a serviço do cidadão, através de políticas de transporte e circulação que visam 
proporcionar o acesso amplo e democrático do espaço urbano”, - Luiz Fernando Záchia.



DMAE 



Entregas
-  Início das obras da Adutora Subaquática de Captação de Água Bruta – 
Sistema Ponta do Arado

- Conclusão das obras do novo Reservatório Cristiano Kramer e início das 
obras do Reservatório Vila dos Sargentos

-  Início de obras de substituição redes de água Perímetro Urbano, Açores 
e Bairro Farrapos

- Conclusão de obras de esgoto sanitário da Ponta da Cadeia e do 4° 
Distrito e início de novas redes de esgoto Separador Absoluto

- Início das obras das galerias A1 e A2 da Macrodrenagem do Arroio Areia 
na região da Nilo Peçanha



Futuro
-  Início das obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta 
do Arado

- Entrega das obras da Adutora de sucção da EBAT Ouro Preto

-  Início das obras da Adutora de Sucção EBAT Sarandi e 
conclusão da Adutora 18 de Novembro

 - Início das obras de redes de água no Quadrilátero Central

- Entrega de quatro obras e início de uma obra da 
Macrodrenagem do Arroio Areia



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Qualificar e ampliar a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem com qualidade, sendo social e ambientalmente 
responsável. Melhorar a comunicação com os cidadãos, com transparência e agilidade”. - 
Alexandre Garcia.



DMLU



Entregas
- Reestruturação da EGEA

- Aumento da capacidade de trabalho das Unidades de Serviço com relocação 
de pessoal, incremento de maquinário e horas-extras

- Reforma das Unidades de Serviços (capatazias)

- Enfrentamento aos 423 focos de lixo institucionalizados da cidade

- Reestruturação dos processos e contratos licitatórios



Futuro
- Implementação do sistema 100% informatizado de medição e fiscalização dos 
serviços de coleta e limpeza urbana

- Instalação da UDC Conceito no bairro Tristeza e lançamento da UDC Itinerante

- Retomada do projeto Caminhos do Lixo

- Implementação do Plano Municipal de Integridade e do Programa Nacional de 
Combate à Corrupção

- Atualização do Código Municipal de Limpeza Urbana



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“O DMLU vai promover a conscientização ambiental, a correta destinação dos resíduos 
sólidos e fomentar a reciclagem gerando emprego e renda.  Disponibilizar, através de 
novos recursos tecnológicos, maior transparência na gestão de contratos e fiscalização 
dos serviços à população” - Paulo Marques. 



EPTC 



Entregas
- Redução da acidentalidade no trânsito

- Operação Duas Rodas

- Campanha Maio Amarelo e Pedestre Idoso

- Nova plataforma on-line para acesso às decisões da Jari

- Projetos de segurança, fluidez viária e sinalização



Futuro
- XIV Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito

- Novo corredor de ônibus da avenida Sertório

- Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal de Educação 
(SMED) e a EPTC

- Nova plataforma de cursos EAD da Escola Pública de Mobilidade da EPTC

- Ampliação da infraestrutura cicloviária e programa de priorização do 
transporte coletivo



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“A EPTC pode conscientizar ainda mais os motoristas sobre boas práticas para a redução 
da acidentalidade através de ações educativas, fiscalização e engenharia de tráfego, e 
assim fortalecer a cultura da mobilidade segura e responsabilidade no trânsito”, - Paulo 
Ramires.



Carris



Entregas
- Realização de leilões/vendas diretas de ônibus usados e sucatas

- Reaproveitamento de peças e pneus da frota desativada

- Extinção de dívida histórica com a Câmara de Compensação de Tarifas (CCT)

- Redução de valores em contratos vigentes

- Novo contrato para publicidade nos ônibus da frota/busdoor



Futuro
- Projeto “Perda Zero de Tabela”

- Leilões e Venda de veículos da frota



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto 
Alegre?”
“O projeto de desestatização da Carris integra a série de ações promovidas pela 
prefeitura com o objetivo de remodelar o sistema de transporte coletivo da Capital. 
Nosso desafio é reduzir custos para continuar prestando um serviço de qualidade à 
população, priorizando itens como segurança, acessibilidade, rigoroso cumprimento de 
horários e excelência no atendimento “ -  Maurício Gomes da Cunha













Secretaria Extraordinária 
dos 250 anos 



- Interação com as equipes de governo e suas estruturas

- Diálogo com diversos setores da sociedade

- Análise das sugestões das atividades propostas pela Comissão 
dos 250 anos

- Elaboração de um primeiro esboço do calendário de eventos 
para os 250 anos 

Entregas



  Futuro
- Transversalidades com as secretarias para cronogramas e planos de 

ação conjuntos

- Avaliação das atividades propostas por setores privados da sociedade

- Lançamento do selo dos 250 anos com a programação de atividades

- Lançamento do APP dos 250 anos



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
“Proporcionar que todas as tribos, todas as raças e todas as cores possam usufruir de uma 
cidade mais inclusiva, mais humana e mais participativa. Tornar a cidade uma referência. 
Tornar a cidade uma referência cultural e turística na América Latina”. - Rogério Beidacki



Gabinete da Primeira-Dama



Entregas:
- Campanha do Agasalho e do Alimento POA que Doa

- Centro de Triagem e Distribuição POA que Doa

- Projeto Parceria Solidária

- Entrega de máscaras e álcool em gel

- Gabinete Itinerante



Futuro:
- Sustentabilidade

- Casa da Mulher Brasileira

- Ampliação do Centro de Triagem e Distribuição POA que Doa



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Continuarmos articulando parcerias e a transversalidades com os órgãos da 
prefeitura para que possamos alcançar principalmente a população em situação 
de vulnerabilidade social.”  - Primeira - dama Valéria Leopoldino



Gabinete de Inovação 



ENTREGAS
- Cidadão Digital

-  Hub Saúde

- Poa.Hub

- Cidades Inteligentes



FUTURO
- Atingir 20% do registro dos nascidos de forma digital nos hospitais piloto

- Alocar empresas nascentes de base tecnológica em ambientes de inovação de Porto Alegre

- Fomentar o desenvolvimento das secretarias de inovação dos hospitais que atuam no projeto

- Elaborar um plano de comunicação para promover a cidade na área da saúde

- Identificar as áreas prioritárias a serem desenvolvidas junto às secretarias



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“O Gabinete de Inovação pode contribuir para Porto Alegre se inserir no processo de 
transformação digital possibilitando serviços públicos mais eficazes e uma cidade mais 
inteligente.” - Fernando Mattos



Gabinete da Causa Animal 



Entregas:
- Descentralização das castrações de cães e gatos

-  Edital de cadastramento de protetores independentes e entidades protetoras de animais

- Programa de acompanhamento a acumuladores de animais

- Qualificação do serviço de fiscalização de bem-estar animal



Futuro:
- Campanha de estímulo à adoção de cães e gatos

- Atualização da Lei Complementar nº 694 de 21/05/2012 que regula sobre criação, 
comércio, exibição, circulação e políticas de proteção de animais

- Regulamentação e promoção da microchipagem de cães e gatos

-  Parcerias com universidades para Ações de Saúde Coletivas e de Conscientização da 
Guarda Responsável

- Censo da população de cães e gatos



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

"O Gabinete da Causa Animal buscará contribuir ainda mais  para que a Capital se torne 
uma referência nos cuidados com o bem-estar animal, através de ações inovadoras nas 
políticas públicas voltadas aos animais" - Catiane Mainardi



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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Estratégicos

Mapa Estratégico
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Planejamento 
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Administrativa

REFORMA ADMINISTRATIVA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

https://prefeitura.poa.br/smpae/prometa


Sistemática de Governança e Gestão

• Método padronizado de gestão

• Facilita a gestão entre os órgãos

• Visão transversal

• Monitoramento constante e sistematizado 
(calendário pré-definido)

• Agir antecipadamente evitando ou minorando 
o impacto dos possíveis problemas

• Maior resolutividade com o “olhar do todo”

• Canais de priorização

Monitoramento

Sistemática de 
Governança e 

Gestão

Contrato de 
Gestão

Planejamento 
Estratégico

Reforma 
Administrativa

SMPAE

https://prefeitura.poa.br/maisgestaomaisresultados


Monitoramento
• Planejamento 

Estratégico;
• PROMETA;
• Recursos Captados;
• Obrigações Legais

Sempre com 
olhar maior nas 
Prioridades

• Considerando a expansão do processo de gestão;
• Considerando que o que é “meio” impacta diretamente 

no resultado;
• Considerando as necessidades surgidas...

Monitorado via equipe capilarizada 
com foco na perenização da 

cultura de gestão no município de 
Porto Alegre, porém, sendo 

facilitadores das entregas “do hoje”.Monitoramento
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https://docs.google.com/file/d/1h16q7-xbXO7OxyPIeYvLbTiSWqiZdim2/preview
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Secretaria Municipal de 
Saúde 



Entregas
- Mais de 1 milhão e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas

- Abertura de 973 leitos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19

- Criação do ambulatório pós-Covid-19

- Qualificação da infraestrutura dos serviços de saúde 

- Distribuição de medicamentos aos finais de semana



Futuro
- Completar a vacinação contra a Covid-19 em toda a população adulta

- Realização de mutirões de consultas e procedimentos

- Qualificação da infraestrutura dos serviços de saúde

- Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista

- Utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“A Secretaria Municipal de Saúde pode contribuir ainda mais para qualificar o serviço em 
saúde oferecido aos usuários. Iremos trabalhar para reduzir a espera de pacientes e 
proporcionar um atendimento cada vez mais humanizado”, - Mauro Sparta.



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS



Entregas
- Adesão ao Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado

- Assinatura e atualização do Plano de Cogestão Regional

- Criação de protocolos sanitários próprios

- Início do processo de reabertura da cidade



Futuro
- Retomada de todas as atividades sociais e econômicas com 
segurança e responsabilidade

- Manter diálogo entre poder público e sociedade



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Todos as medidas adotadas desde o início do ano contribuíram para que a fase mais 
crítica da crise fosse superada e, aos poucos, a cidade retoma suas atividades de forma 
responsável, com equilíbrio entre saúde e economia.”  - Cesar Sulzbach



Secretaria Municipal 
de Segurança 



Entregas
- Projeto POA Segura
- Guarda Municipal

- Defesa Civil

- CEIC

- Diretoria Geral de Fiscalização



Futuro
- Ampliação da estrutura do CEIC

- Projeto para modernização da SMSEG

- Nova sede para Guarda Municipal



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

"Melhorar a sensação de segurança nos espaços públicos da cidade propiciando maior 
tranquilidade aos moradores da nossa Capital." -  Mário Ikeda



Secretaria Municipal 
de Educação 



Entregas
- Diagnóstico situacional da RME

- Retorno presencial das atividades escolares

- Distribuição de cestas básicas e alimentação escolar

- Site Conexões em Rede e Jornadas Pedagógicas

- Vagas na Educação Infantil 



Futuro
- Edital de Compra de Vagas na Educação Infantil

- Nova proposta pedagógica

- Pactuação de metas e prêmio de reconhecimento das escolas

- Programa de correção de fluxo

- Lançamento do Índice de Nível Socioeconômico



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“A Secretaria Municipal de Educação está estruturada de forma a garantir a melhoria da 
qualidade de ensino e da aprendizagem, focando na alfabetização na idade certa, 
priorizando os estudantes que possuem defasagens na sua trajetória escolar, 
combatendo a distorção idade-ano e atingindo melhores índices de aprovação, pautado 
pela perspectiva de excelência com equidade”, - Janaina Audino.



Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 



Entregas
- Acolhimento na força-tarefa da Operação Inverno

- Novo Ação Rua

- Abertura do Restaurante Popular aos finais de semana

-  Sine - atendimento regionalizado e especial



Futuro
- Casa da Mulher Vítima de Violência e novo protocolo unificado da Rede 
de Proteção à Mulher

-  Estação Cidadania Lomba do Pinheiro

- Semana Anual da Consciência Negra e do Empreendedorismo Negro

- Nova sede com atendimento popular centralizado

- Projeto Porta a Porta - Transporte Assistencial Acessível no Município de 
Porto Alegre



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto 
Alegre?”
“A SMDS pode contribuir para o atendimento diferenciado e o fortalecimento da 
autonomia de vida dos catadores e Centros de Reciclagem do município” - Léo Voigt



Secretaria Municipal do 
Esporte, Lazer e Juventude 



Entregas
- Obtenção do PPCI e abertura do Ginásio Tesourinha para eventos e vacinação

- Reabertura das unidades para o recomeço das atividades físicas e esportivas

- Parceria com a Confederação Brasileira de Tênis para a realização do Brazil Juniors CuP

- Início das obras de revitalização do Parque Ramiro Souto

- Assinatura de termo de intenção para implantar o Programa Futebol na Escola

- Lançamento da Semana Municipal da Juventude



Futuro
- Inauguração do Trecho 3 da Orla, com 29 quadras esportivas e a maior pista de 
skate  da América Latina

- Edital aberto para o projeto Skate Escola Brasil

- Campeonato Mundial de FUT-7, reunindo grandes clubes do mundo

- Inscrições para o programa Social Esporte Clube e implantação do Clube 
Escolar

- Atuação na produção de eventos que passem a integrar a programação dos 250 
anos de Porto Alegre



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”

“Vamos oportunizar, ainda com mais relevância, a prática esportiva em Porto Alegre e fomentar as 
políticas públicas da cidade.” - Antonio Carlos de Oliveira Pereira (Kiko)



Secretaria Municipal da 
Habitação e Regularização 

Fundiária / DEMHAB



Entregas
- Conclusão do reassentamento da Vila Nazaré

- Entrega de 459 títulos de propriedade e instauração de 13 Reurbs

- Entrega do Condomínio Clara Nunes

- Simplificação do Aluguel Social

 - Enfrentamento de demandas dos loteamentos Maristas e Bom Fim



Futuro
- Entregar 1.000 matrículas até o final do ano

- Concluir a entrega do Loteamento Irmãos Maristas

- Entregar pontos comerciais dos loteamentos Senhor do Bom Fim 
e Irmãos Maristas

 - Iniciar revisão do cadastro habitacional

 - Resolver problema das famílias da Ilha do Pavão



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto Alegre?”
"Mais do que garantir o direito à moradia, nosso trabalho é na busca da dignidade integral de 
cada cidadão. Nosso propósito é ir muito além de um teto, mas da construção de uma cidade 
verdadeiramente para todos." - André Machado



FASC 



Entregas
- Reimplantação da supervisão para qualificar a oferta de 
programas, serviços, projetos e benefícios

- Instituição do Núcleo de Educação Permanente (NUEP)

- Entrega de cestas básicas

- Enfrentamento ao trabalho infantil

-  Operação Inverno amplia vagas de acolhimento



Futuro
- Reordenamento e qualificação da Rede de Acolhimento

- Cartão Alimentação

- CAD Único

- Qualificação de prestação de contas

- Ampliação de vagas de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos



“O que mais a minha secretaria pode fazer por Porto 
Alegre?”

“A Fasc pode contribuir ainda mais para Porto Alegre, a partir da qualificação e 
melhorias dos serviços, como a descentralização do atendimento à população em 
situação de rua e a implantação de Sistema de Gerenciamento de Dados da rede 
socioassistencial. Assim, consolidar a oferta de serviços, programas e benefícios que 
promovam a inclusão social e combatam as desigualdades sociais, que se aprofundaram 
com a pandemia”, - Cátia Lara Martins



Obrigado por empreender 
em Porto Alegre

VICE PREFEITO RICARDO GOMES



Palestra A cidade
tem pressa

PREFEITO SEBASTIÃO MELO



https://docs.google.com/file/d/19hYKtOb6PFVxWHYnPlaa2vtXV0agT2Rm/preview



