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Anexo I 
 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  
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Indicadores Unidade de Medida Period. Meta 2021 

Execução Física das Emendas 

Parlamentares Impositivas Percentual Mensal 50,00% 

Execução Financeira das Emendas 
Parlamentares Impositivas 

Percentual Mensal 50,00% 

Execução Física das Demandas do 
OP (Orçamento Participativo) 

Percentual Mensal 25,00% 

: Execução Financeira das Demandas 
do OP (Orçamento Participativo) 

Percentual Mensal 25,00% 

 
 

 

Entregáveis Descrição 

Emendas Impositivas 

Garantir a execução orçamentária e financeira da programação 
incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal a Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (LOA); 

Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto 
aos órgãos municipais do executivo e legislativo. 

Realização do Ciclo OP 2021/2024 

Garantir a realização das atividades previstas no ciclo anual do OP, 
nos termos descritos no regimento interno; Articular com as 
instâncias do OP, regionais (FROPs) e com o conselho do 
orçamento participativo (COP); Promover a recepção e análise das 
novas demandas; Promover o atendimento das demandas 
viabilizadas e com orçamento disponível. 

Diagnóstico / Inventário das 
Demandas do OP 

Identificar o passivo de demandas do OP; reanalisar técnica da 
viabilidade de execução; atualizar financeira para execução das 
demandas; suprimir demandas pela inviabilidade técnica ou face 
ao tempo decorrido, definidos em conjunto com as comunidades. 
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Anexo II 
 

 Projetos Prioritários de Governo 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO POLÍTICA 

 

 

Projetos Prioritários Escopo reduzido 

Prefeituras nos Bairros 

Estruturar física, pessoal e administrativamente as 
Prefeituras nos Bairros; 

Elaborar estudo sobre a viabilidade de implantação de 
subprefeituras; 

Elaborar calendário de eventos a serem realizados nos 
bairros (grandes entregas). 

Pacto de Governança 

Formalização do comprometimento das comunidades de 
Porto Alegre, com o bom uso e preservação, quando da 
entrega de obras e serviços pela Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, fomentando um senso de pertencimento e 
zelo dos cidadãos, bem como a publicização da execução 
das ações de melhoria e conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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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