
  

CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – FASC 

 

O Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Sr. Sebastião de Araújo Melo e Ricardo 

Gomes, doravante denominados CONTRATANTES e a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, representada por seu Secretário Municipal, Sr. Léo Voigt, a 

Fundação de Assistência Social e Cidadania, representada por seu Presidente, Sr. 

Tiago Chanan Simon, doravante denominados CONTRATADOS, tendo como 

intervenientes a Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos, 

representada por seu Secretário Municipal, Sr. Alexandre Borck celebram entre si o 

presente CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS, com fundamento na 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE: 

O presente contrato tem por objeto a formalização dos principais 

compromissos dos órgãos Municipais com a Sociedade, estabelecendo as ações, 

indicadores e metas a serem executadas no ano de 2023. 

 

§1º São finalidades do presente Contrato: 

a - melhorar a eficiência institucional do órgão e a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade; 

b - propiciar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão, com 

base em informações objetivas e transparentes; 

c - fortalecer o processo de supervisão e melhorar a utilização de recursos 

públicos; 

d - aperfeiçoar o processo de fixação de metas de desempenho compatíveis 

com as políticas públicas e programas setoriais; 

e - promover a gestão por resultados no âmbito da administração pública 

municipal, estimulando, valorizando e destacando servidores, dirigentes e 

órgãos que alcancem suas metas e atinjam os resultados previstos. 

f - dar transparência às ações da instituição pública envolvida e facilitar o 

controle social sobre a atividade administrativa.  



  

§2º - Fazem parte deste instrumento, para fins de fixação de metas e avaliação de 

desempenho, os seguintes componentes: 

 

- ANEXO I – Quadro de Indicadores de Desempenho e Entregáveis; 

 

- ANEXO II – Quadro de Projetos Prioritários; 

 

- ANEXO III – Compromissos de Eficiência de Gestão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDADO: 

a - promover as ações necessárias para realizar com excelência as metas fixadas e 

os programas previstos nos ANEXOS I, II e III deste instrumento, a fim de alcançar 

os objetivos contratados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares; 

b – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis; 

c – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, 

respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos; 

d – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, 

promovendo a disseminação interna da Cultura de Gestão e o comprometimento do 

corpo funcional do órgão com a execução do planejamento; 

e – prestar o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em 

projetos coordenados por outros órgãos do Município; 

f – garantir a presença e participação do dirigente da pasta e/ou seus 

representantes nas reuniões técnicas, revisionais do Contrato e nas Reuniões dos 

Eixos, junto à Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos, 

sujeitando-se a seus mecanismos de monitoramento;  

g – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações 

apresentadas; 

h – prestar as informações adicionais solicitadas pela Secretaria Extraordinária de 

Modernização e Gestão de Projetos, disponibilizando os respectivos documentos 

comprobatórios, sempre que solicitado;  

i - apresentar os resultados nas reuniões, sempre que solicitado; 

  



  

j – incluir metas e manter atualizados os resultados dos indicadores vinculados ao 

processo de contratualização no Sistema de Monitoramento Estratégico - SME; 

l – implantar planos de ações para coleta e processamento de novos indicadores 

acordados com a Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos, 

com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando do eventual 

aditivo ou renovação deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA 

EXTRAORDINÁRIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS: 

a – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados contratados; 

b – monitorar, supervisionar e avaliar a execução deste contrato; 

c – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados 

pactuados, inclusive quando envolverem outras secretarias intervenientes; 

d – patrocinar as reuniões de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos 

resultados; 

e - convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias; 

f - disponibilizar equipe técnica para acompanhar a execução do Contrato; 

g - recomendar, com a devida justificativa, a prorrogação, rescisão ou revisão do 

Contrato de Mais Gestão Mais Resultados, principalmente, neste caso, quando se 

tratar de necessidade de alinhamento de indicadores, metas e resultados, através 

de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do 

CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS são os estabelecidos na Lei 

Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato vigorará no exercício financeiro de 2023. 

 

 

 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias: 

  



  

 

 

 

 

Porto Alegre, 09 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Sebastião de Araújo Melo 

Prefeito 

 

 

 

_______________________________ 

Ricardo Gomes 

Vice-Prefeito 

 

 

 

_______________________________ 

Alexandre Borck 

Secretário Extraordinário de Modernização e Gestão de Projetos 

 

 

 

_______________________________ 

Léo Voigt 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

 

_______________________________ 

Tiago Chanan Simon 

Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Anexo I 

 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2023 

Cursos profissionalizantes voltados para o 

Mercado de Trabalho do Futuro 
Vagas Positiva 480 

Restaurantes Populares em funcionamento 
Restaurantes 

Populares 
Positiva 6 

Percentual de Encaminhamentos para vagas de 

emprego das pessoas que buscam o SINE 

Municipal 

Percentual Positiva 60% 

Pessoas com deficiência grave que necessitam 

de transporte atendidas pelo Programa Porta a 

Porta 

Percentual  Positiva 80% 

Implantação da Rede de Atendimento e 

Proteção à Mulher 
Percentual Positiva 75% 

 

 

FASC 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2023 

Equipamentos de acolhimento para a 

população em situação de rua 

Equipamentos de 

acolhimento 
Positiva 30 

Famílias em Situação de Vulnerabilidade 

atendidas pela Política de Assistência Social 
Percentual Positiva 38% 

Inserção das pessoas abordadas em situação 

de rua em algum tipo de acompanhamento 

continuado nos serviços de assistência social 

Percentual Positiva 88% 

Crianças em situação de trabalho infantil 
Crianças em situação 

de trabalho infantil 
Negativa 300 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2023 

Prestação de contas de 2020 finalizadas Percentual  Positiva 61% 

Prestação de contas de 2021 finalizadas Percentual   Positiva 51% 

Prestação de contas de 2022 finalizadas Percentual   Positiva 15% 

Prestação de contas de 2023 finalizadas Percentual   Positiva 4% 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Entregáveis Descrição 

Emendas Impositivas da CMPA 

na SMDS - 2023 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de Porto 

Alegre para a SMDS, para execução no ano de 2023 

Emendas Impositivas da CMPA 

na SMDS - 2022 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de Porto 

Alegre para a SMDS, para execução no ano de 2022 que ainda não foram 

executadas. 

Implantação da Política Municipal 

de Migração 

Envio de lei que normatiza a política de migração em Porto Alegre 

realização de Conferência Municipal de Migração e montagem de GT para 

elaboração do Plano. 

Implantação do Comitê Municipal 

de Atenção aos Povos Indígenas 

no município de Porto Alegre. 

Formalizar o grupo de representantes governamentais e não 

governamentais que planejarão a elaboração da política municipal dos 

povos indígenas. 

Implantação de Rede de 

Proteção à Pessoa Idosa 

Formalizar o fluxo, serviços e parceiros que integram a rede de proteção a 

pessoa idosa 

Projetos técnicos – 

financiamentos internacionais  

Preparação dos projetos técnicos necessários às entregas que terão financiamento 

internacional. 

Demandas do OP - SMDS 
Rol de demandas do Orçamento Participativo aprovadas no Conselho do 

Orçamento Participativo  e com viabilidade técnica. 

 

 

 

 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

FASC 

 

Entregáveis Descrição 

Ampliação dos Residenciais 

Inclusivos 

Contratação via parceirização de 03 residenciais inclusivos com 10 vagas 

cada. Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com 

deficiência, em situação de dependência, que não disponham de 

condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. 

Implementação do Serviço de 

acolhimento em República para 

jovens acima de 18 anos egressos do 

acolhimento para crianças e 

adolescentes por meio do 

reordenamento da Republica  

Implantação de um serviço exclusivo para egressos com mais de 18 

anos dos abrigos de acolhimento para crianças e adolescentes.  

Emendas Impositivas da CMPA na 

FASC- 2023 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de Porto 

Alegre para a FASC para execução no ano de 2022. 

Demandas do Orçamento 

Participativo - FASC 

 Rol de demandas do Orçamento Participativo aprovadas no Conselho do 

Orçamento Participativo e com viabilidade técnica. 

Reordenamento da FASC 

Trata-se de elaborar uma proposta de reorganização das estruturas da 

FASC priorizando a qualificação do atendimento ao cidadão e otimizando 

os recursos humanos disponíveis. 

 

  



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Anexo II 

 

Projetos Prioritários de Governo 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Projetos Prioritários Entregas 2023 

Plano Intersetorial de Atenção à 

População em Situação de Rua 

● Aprovação da Lei do projeto RAP+Porto Alegre na Câmara de 

Vereadores 

● Início do Projeto RAP+Porto Alegre 

● Contratação de Pesquisa e avaliação de resultados de políticas 

públicas sobre a situação de rua moradia e sobrevivência de 

crianças, adolescentes e pop adulta 

● Contratação de Redutores de Danos  

Rede de Atendimento e Proteção 

da Mulher 

● Regulamentação, através de Decreto Municipal, da Politica Municipal 

de Estratégia Menstrual. 

● Instituição do Grupo de Trabalho para tratar da transição da Casa de 

Apoio Viva Maria 

● Elaboração do TR para contratação de Sistema da Política Municipal 

de Proteção à Mulher Vítima de Violência. 

PORTA A PORTA - Transporte 

Assistencial Acessível no 

Município de Porto Alegre 

● Publicação do Decreto que normatiza o Programa de Transporte 

Assistencial. 

● Realizar licitação para contratação de empresa 

● Iniciar o serviço de Transporte Acessível 

Implantação do Restaurante 

Comunitário no Município de 

Porto Alegre 

● Aprovação do projeto na Caixa Econômica Federal  

● Edital de Licitação publicado  

Implantação do Hub de Inovação 

Preta 

● Lançamento do Edital de Parcerização 

● Implantação do HUB da Inovação Preta 

Qualificação dos serviços de 

referência em Direitos Humanos 

no município com enfoque no 

atendimento prioritário à Pessoa 

Idosa e a proteção de Mulheres 

em Situação de Violência 

● Celebração da Parceria com OSC vencedora do Edital  

● Ampliação do número de técnicos no CDRH. 

Implantação do POA Qualifica+ 

Programa Municipal de 

Qualificação Profissional 

● 100 vagas em cursos de qualificação  

● 80 jovens qualificados 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Projetos Prioritários Entregas 2023 

Inclusão Social com a 

Reestruturação do Sistema de 

Logística Reversa 

● Contratação de Empresa para elaborar projeto executivo e 

complementares para melhorias e adequações de 06 Unidades de 

Triagem  

● Elaboração do Termo de Referência para contratação de proposta 

Alternativas para Carrinheiros e Catadores 

● Mapeamento e Diagnóstico da Situação e das Condições de Vida 

dos Catadores e Carrinheiros  

● Elaboração de Plano de Ação para Alternativas de Inclusão Produtiva 

dos Catadores e Carrinheiros  

 

 

FASC 

 

Projetos Prioritários Entregas 2023 

Sistema Informatizado de Gestão 

da Rede Socioassistencial da 

FASC – Contratação e 

Implantação 

● Contratação do Sistema 

● Capacitação dos Trabalhadores do SUAS 

● Implantação do GE SUAS na rede assistencial 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil PETI 

● Realização de 04 reuniões com SMED, SMDS, Conselhos 

Tutelares e SMS para proposição, encaminhamentos das ações do 

Protocolo 

● Qualificação do trabalho com famílias em situação de trabalho 

infantil  - 540 trabalhadores capacitados 

Plano Intersetorial de Atenção à 

População em Situação de Rua - 

Ações FASC 

● Abertura de 01 Centro Pop.- 60 metas  

● Revisão do Projeto Técnico do Serviço de Abordagem 

Ampliação da rede de atendimento 

a pessoa idosa 

● Edital de chamamento para ampliação de 120 vagas em ILPIs Grau 

III 

● Abertura de 04 Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos de 22 para 26 grupos.  

Ampliação da oferta da rede de 

CRAS/Proteção Social Básica 

● Implantação do CRAS Restinga-Estação Cidadania 

● . Viabilização do terreno para a construção do CRAS Santa Rosa 2 

● Captação de recursos para Reforma e Ampliação do CRAS Santa 

Rosa 1 

● Melhorias no CRAS Farrapos 

● Melhorias no CRAS Restinga 

● Melhorias no CRAS Sul 

● •Melhorias no CRAS Lomba do Pinheiro 

● Melhorias no CRAS Hípica 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Projetos Prioritários Entregas 2023 

● Melhorias no CRAS Restinga 5ª Unidade 

● Melhorias no CRAS Norte 

● Melhorias no CRAS  Eixo Baltazar 

● Finalização da Obra de Construção da Extensão do CRAS Centro-

sul 

● Conclusão do Projeto Executivo e complementares para 

Construção do CRAS Glória 

● Lançamento do Edital de Licitação para construção da nova sede 

do CRAS Glória 

● Viabilização do recurso para construção do CRAS Cristal  

 

Ampliação da oferta da rede de 

CREAS/Proteção Social Especial  

● Reforma do CREAS Restinga 

● Melhorias no CDI Norte 

Sede da FASC ● Definição de solução para a sede da FASC (permuta ou reforma) 

Renovação do Parque Tecnológico 

da FASC 

● Captação de recursos para a renovação do parque tecnológico 

(computadores, notebooks e tablets) 

Celebração das Parcerias 

● Revisão do projeto técnico, aprovação no CMAS e publicação de 

edital de chamamento dos seguintes serviços:  

o  República 

o Serviço de Acolhimento para Adultos 

o Serviço de Acolhimento Crianças e Adolescentes 

o SCFV - Idosos 

o Serviço de Acolhimento para Idosos - ILPI grau I e II 

o Serviço de Acolhimento para PCD 

o República para Idosos 

o Casa de Passagem 

o SCFV 15 - 18 anos 

o SCFV 06 - 14 anos 

o Serviço de Abordagem Social 

o SCFV - Adulto 

o Serviço de Atendimento Familiar 

o Albergue 

o Centro POP 

o Serviço de Habilitação e Reabilitação para PCD 

o Centro Dia Idoso 



   
 

ANEXO CONTRATO MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS 
 

Anexo III 

 

 Compromissos de Eficiência de Gestão 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

FASC 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2023 

Recomendações de Auditoria Interna 

Atendidas/Baixadas (Gravidade Alta) 

 
(% de recomendações atendidas/baixadas pelos órgãos em 

relação às Recomendações de Auditoria Interna da SMTC, de 

gravidade alta) 

Percentual Positiva 60% 

Recomendações de Auditoria Interna Em 

Implementação (Gravidade Alta) 

 
(% de recomendações em implementação pelos órgãos em 

relação às Recomendações de Auditoria Interna da SMTC, de 

gravidade alta) 

Percentual Positiva 70% 

Volume de papel comprado 

 
(% de redução de compra de papel em relação ao exercício 

anterior) 

Percentual Negativa 50% 

Implementação da Fase I do Plano de Logística 

Sustentável nos Órgãos da Administração Direta 

e Indireta 
 

(% de implantação da Fase I do Plano de Logística 

Sustentável) 

Percentual Positiva 100% 

 

 












