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INTRODUÇÃO 
 

Os Contratos +Gestão +Resultados, são termos de compromisso assinados por todos os órgãos da administração 

direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Eles compõem a Sistemática de Governança e Gestão da Prefeitura 

de Porto Alegre, método de gestão no formato cíclico, onde se monitora periodicamente os indicadores, projetos e 

entregas prioritárias de governo, contribuindo na celeridade de sua execução, na identificação de entraves, 

facilitando sua resolutividade, bem como subsidiando as tomadas de decisões. 

Os contratos formalizam as metas que serão atingidas pelas secretarias e estruturas ligadas a elas, ao mesmo tempo 

que refletem os compromissos assumidos pelo governo no processo eleitoral.  

Essa sistemática conta com um acompanhamento por meio do Sistema de Monitoramento Estratégico - SME, 

ferramenta de gestão que permite a transversalidade, transparência, o controle e a eficiência.  

O monitoramento das ações ocorre por meio das informações alimentadas diretamente pelos órgãos responsáveis 

pela execução e acompanhadas periodicamente, permitindo observar os processos realizados para viabilizar as 

entregas pactuadas, bem como identificar os esforços realizados para sua execução.  
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MAPA ESTRATÉGICO 
 

No início do Governo 2020/2024 foi realizado um 

Planejamento Estratégico para a todo Executivo 

Municipal, envolvendo o Prefeito, os Secretários, os 

Presidentes, os Diretores e diversos servidores de 

todos os órgãos da administração direta e indireta.  

O Planejamento Estratégico permitiu a identificação 

das prioridades para a cidade e para os cidadãos, 

transformados em indicadores, projetos e entregas, 

dando origem a três produtos principais: O Mapa 

Estratégico, o PROMETA e os Contratos de Gestão. 

O Mapa Estratégico, organizado em 4 Eixos e 12 

Objetivos Estratégicos facilita o monitoramento e 

embasa a Sistemática de Governança e Gestão. 

Cada Eixo é composto por órgãos cuja finalidade 

está relacionada ao nome do eixo, mas isso não 

impede que um órgão tenha indicadores, 

entregáveis e projetos que impactam em objetivos 

estratégicos de eixos distintos ao seu, gerando 

assim, o que chamamos de transversalidade. 
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Abaixo segue a lista de órgãos que compõem cada um dos eixos. 

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS  EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Serviços Urbanos (SMSURB) 

   Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) 

Obras e Infraestrutura (SMOI) 

Mobilidade Urbana (SMMU) 

   Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) 

   Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS) 

Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE) 

 

Saúde (SMS) 

   Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) 

   Hospital de Pronto Socorro (HPS) 

Educação (SMED) 

Segurança (SMSEG) 

Esporte, Lazer e Juventude (SMEJ) 

Desenvolvimento Social (SMDS) 

   Fundação Assistência Social e Cidadania (FASC) 

Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) 

   Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) 

Gabinete da Causa Animal 

Gabinete da Primeira-dama 
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EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  EIXO GESTÃO 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) 

Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade 

(SMAMUS) 

Cultura e Economia Criativa (SMCEC) 

Gabinete de Inovação 

Gabinete do Vice-prefeito 

 

Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) 

   PROCEMPA 

Administração e Patrimônio (SMAP)  

Transparência e Controladoria (SMTC)  

Governança Local e Coordenação Política (SMGOV)  

Fazenda (SMF) 

   PREVIMPA 

Parcerias (SMP)  

Procuradoria Geral (PGM)  

Gabinete do Prefeito 

Gabinete da Comunicação Social 

Secretaria Extraordinária Modernização e Gestão de 

Projetos (SEMGP) 
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BALANÇO 2022 
 

O presente relatório apresenta o resultado dos 136 Indicadores, 261 Entregáveis e dos 205 Projetos Prioritários 

contratualizados em 2022. Mais do que uma prestação de contas, o balanço das metas é a principal fonte para 

planejarmos e replanejarmos ações visando melhores resultados para os próximos anos. 

A Sistemática de Governança e Gestão facilitou ao governo o conhecer do próprio governo, isto é, identificar forças, 

fraquezas, definir o foco de atuação, empregando esforços necessários para a execução de atividades críticas ao 

bom desempenho. Buscamos uma gestão, acima de tudo, qualificada, que promova o diálogo entre os entes, aponte 

nossos entraves e soluções. 

Queremos um processo capaz de deixar como legado a cultura da utilização das ferramentas e processos de gestão 

em toda estrutura pública. Estas ferramentas deverão ser vistas como facilitadoras do trabalho, trazendo o 

conhecimento como potencial transformador da realidade e, por consequência, sendo a base para o bem-estar social. 

Acreditamos que somente com gestão, servidores capacitados, políticos dedicados e determinados poderemos fazer 

com que as ações de governo aconteçam e atinjam o objetivo final, que é a entrega de melhores serviços para toda 

população, principalmente aos que mais precisam. É uma semente que estamos cultivando e que, pouco a pouco, 

apresentará frutos.  

Os Contratos +Gestão +Resultados são monitorados por meio de indicadores de desempenho, entregáveis e projetos 

prioritários. A classificação de um Projeto como prioritário leva em consideração critérios como a sua relevância 

para a estratégia e para a sociedade (projetos de alto impacto), e a fonte de recursos (projetos com recursos 

garantidos).  
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Entregáveis são produtos de escopo reduzido que, apesar de relevante para o alcance de um determinado objetivo 

estratégico, não foram consideramos como Projetos Prioritários. Geralmente suas metas tem o atingimento dentro 

do ano em curso. 

Indicadores de desempenho são ferramentas utilizadas para acompanhar se estamos ou não alcançando os 

objetivos estratégicos. Por meio de análises, identificamos os pontos críticos que devem ser trabalhados.  

Este modelo está em constante evolução.  Fazer gestão exige trabalho contínuo, trabalho em equipe, foco na solução 

de problemas e aprendizado. Não mudamos a cultura do serviço público para depois implementar ações de gestão. 

A realização de ações depende da mudança de cultura e ambas devem ser simultâneas. 

Confiamos neste processo, estabelecemos metas para as principais políticas públicas e serviços financiados pelo 

orçamento municipal, avaliamos o nosso desempenho e sabemos no que precisamos melhorar e como vamos 

melhorar. O segredo de bons resultados é nos anteciparmos aos problemas com diálogo e práticas que permitam a 

administração pública responder as novas perspectivas. 

Alguns destaques no nosso segundo ano: 

• Centralização na identificação dos gargalos e entraves e solução dos mesmos; 

• Maior alinhamento das Secretarias e Vinculadas ao Plano de Governo;  

• Gestores e servidores motivados e engajados; 

• Implantação e fortalecimento do processo e da cultura de gestão; 

• Visibilidade das ações e seus resultados; 

• Utilização dos resultados e outros dados para Análise das Políticas Públicas; 

• Cumprimento de metas relevantes relacionadas aos serviços prestados para a população. 
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O que buscamos em 2023:  

• Fortalecimento e expansão dos métodos de gestão; 

• Maior foco e efetividade na execução dos nossos projetos e nos processos executados em cada uma das 

Secretarias e suas Vinculadas; 

• Desdobramento do modelo até a base (garantia da continuidade); 

• Implantação de uma Agenda Positiva para o Governo como um todo. 

 

Para fins de balanço, consideramos as seguintes sinaleiras e status: 

 

Projetos Prioritários: 

• ✓ Projeto concluído; 

•  Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida para 2022;  

•  Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida para 2022; 

•  Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida para 2022; 

•  Projeto cancelado. 
 

Entregáveis: 

• ✓ Entregável concluído dentro do ano de 2022;  

•  Entregável não concluído dentro do ano de 2022, adiado para 2023; 

•  Entregável cancelado. 
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Indicadores de Desempenho: 

•  Meta atingida, resultado igual ou superior a 90% da meta estabelecida;  

•  Meta parcialmente atingida, resultado entre 70% e 90% da meta estabelecida;  

•  Meta não atingida, resultado abaixo de 70% da meta estabelecida. 
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QUADRO GERAL  
 

 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 
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Quadro por Eixo Estratégico 
 

Indicadores 

Este ano os indicadores apresentaram uma piora nos 

seus resultados. 83 (61,0%) deles atingiram as suas 

metas, 17 (12,5%) atingiram suas metas parcialmente e 

36 (26,5%) não atingiram suas metas. 

Isso se deve a um processo normal levando-se em 

consideração a realidade da máquina administrativa. 

Vejamos: Ano de 2021, primeiro ano de governo, onde 

basicamente dedica-se a um planejamento e a 

estipulação de metas visando uma entrega necessária. 

Com o passar do ano, começamos a nos deparar com 

entraves estruturais e com um passivo que, muitas 

vezes, por mais que conheçamos, realizar a quebra de 

paradigmas e a mudança de cultura há muito enraigada, 

não foi o suficiente para a manutenção ou melhora dos 

indicadores de forma geral. 
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Entregáveis 

Referente aos 261 entregáveis acompanhados, 

obtivemos resultados positivos em 174 (66,7%) deles, ou 

seja, concluíram suas entregas dentro no ano. 61 

(23,4%) deles tiveram suas entregas postergadas para o 

ano seguinte, e 26 (10,0%) foram cancelados no decorrer 

do ano.  

Em relação aos entregáveis, cabe ressaltar que recebe 

essa titulação entregas que foram inicialmente 

planejadas para acontecer dentro do ano em curso. 

Porém, muitas vezes, por sua complexidade, seja em 

perpassar resistências internas, seja pelo histórico das 

entregas que vem de longa data e com diversas 

intercorrências, não se conseguiu a conclusão dentro do 

prazo previamente estabelecido, porém seguem sendo 

acompanhadas no ano seguinte, acontecendo um 

replanejamento, conforme necessidade. 

Observação: Este ano, para não distorcer os resultados 

dos órgãos, não incluímos no balanço as Emendas 

Impositivas monitoradas como entregáveis. 
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Projetos Prioritários 

Referente aos 205 projetos prioritários acompanhados, 

obtivemos resultados positivos em 70 (34,1%) deles. 

Destes, 26 (12,7%) foram concluídos, resultado bem 

superior ao ano anterior. Já com metas parcialmente 

atingidas aparecem 33 (16,1%) projetos, o que nos 

impõe abrir pontos de atenção. E por fim, 91 (44,4%) 

projetos não atingiram suas metas, conforme destacado 

em vermelho nos gráficos, e 11 (5,4%) foram 

cancelados. 

Relativo ao resultado dos Projetos Prioritários, o impacto 

negativo se deve a diversos fatores, merecendo 

destaque:  a dificuldade de se mudar a cultura de gestão 

nos órgãos, a celeridade nos encaminhamentos, grandes 

obras que perpassam vários governos e estão com 

entraves “enraigados”, a falta de mão de obra qualificada 

na realização/contratação de projetos, atraso na 

captação de recursos.  
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Quadro por Objetivo Estratégico 
 

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas 
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas 

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos 

(✓ ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas 

( ) 
     

Propiciar o bem-estar dos cidadãos, garantindo a 

destinação adequada dos resíduos, a manutenção, 

iluminação e limpeza da cidade, a qualificação de 

seus prédios e seus espaços públicos. 

53% 47% 57% 43% 

     

Prestar serviço público de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem urbana com 

qualidade, sendo social e ambientalmente 

responsável. 

100% 0% 11% 89%* 

     

Preservar a vida das pessoas, priorizando os 

aspectos de cuidado e bem-estar, promovendo 

fluidez viária, proporcionando aos usuários 

deslocamentos mais seguros, favorecendo suas 

atividades sociais e econômicas, por meio de obras 

de infraestrutura, de pavimentação e de ações que 

priorizem o transporte coletivo ao individual. 

82% 18% 43% 57% 

 

 

*O percentual apresentado nos indicadores do DMAE apresenta uma mensuração de esforço (ações relacionadas ao dia a dia do Departamento). A disparidade em relação aos 

percentuais relativos aos projetos se justifica tendo em vista que esses são de grande escala e que se estendem há muitos anos, carregando um histórico de pontos críticos 

(Obras de Drenagem e Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água) e ainda não estão impactando nos indicadores. 
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EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

(✓ ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Propiciar melhor qualidade de vida e 

desenvolvimento humano à sociedade de Porto 

Alegre por meio do acesso aos direitos sociais, à 

habitação digna, formal e regularizada, a uma 

educação que garanta o acesso, a permanência e a 

aprendizagem dos estudantes, garantindo respeito 

as garantias e direitos fundamentais e segurança 

pública. 

51% 49% 38% 62%* 

     

Promover ações de prevenção, proteção e 

recuperação da saúde humana, garantindo o 

atendimento as necessidades da população de forma 

qualificada, integral, equânime, humanizada e 

célere, por meio de tecnologias e parceirizações, ao 

mesmo tempo que promovemos o bem-estar animal. 

91% 9% 33% 67%* 

     

Promover a inclusão social, através da 

democratização da prática esportiva, recreação, 

lazer e cultura. Bem como implementar políticas 

públicas que assegurem o desenvolvimento cidadão 

dos jovens e promoção da saúde coletiva. 

100% 0% 10% 90%* 

 

 

 

*A melhora dos indicadores do Eixo Social não reflete igualmente na execução dos seus projetos. Isto indica que o que já estou na rotina das pastas, no dia a dia, está sendo 

bem executado, porém, novos projetos estão com dificuldades de apresentar o mesmo resultado. Projetos da Saúde e Educação tiveram uma leve piora em relação ao ano 

anterior. Espeficicamente em relação a Educação, a piora se deveu pela quantidade de entregas prometidas para o ano – muito foi entregue e vários projetos foram concluídos, 

mas muito do que foi contratualizado não foi.  
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EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

(✓ ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Garantir a liberdade econômica, promovendo a 

desburocratização e fortalecendo as bases 

tecnológicas, de inovação, o empreendedorismo e a 

economia criativa. 

40% 60%* 42% 58% 

     

Fomentar a cultura e o turismo, em todos os seus 

segmentos, por meio da atração de investimentos, 

visitantes, eventos, atividades artísticas, espaços 

públicos atraentes e funcionais. 

50% 50% 0% 100%* 

     

Promover as estratégias de desenvolvimento urbano 

ambiental sustentável, projetando a cidade para os 

desafios do século XXI, com agilidade na 

implantação de projetos. 

50% 50% 33% 67%* 

 

 

*Resultado impactado pelos projetos Usina do Gasômetro (que se estende há anos), Projeto de Revitalização dos Espaços Culturais (que avançou muito, mas não entregou o 

que foi contratualizado) e Qualificação e Cercamento das Unidades de Conservação (devido aos atrasos relativos a 4 unidades de conservação). O resultado negativo relativo 

aos indicadores está relacionado à Inovação.  
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EIXO GESTÃO 
 

 Indicadores Projetos Prioritários 
   

 Metas atingidas  
() 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 

Metas atingidas ou 
concluídos  

(✓ ) 

Metas parcialmente 
ou não atingidas  

( ) 
     

Aperfeiçoar a gestão municipal por meio do 

desenvolvimento de estratégias que promovam a 

execução das políticas públicas via relacionamentos 

institucionais e parcerias com a iniciativa privada, 

com segurança jurídica, competência, avaliação 

permanente, comunicação eficaz e muito diálogo 

com todos os setores da sociedade. 

40% 60%* 35% 65%* 

     

Aprimorar a eficiência, a transparência, a 

criatividade, a gestão das contratações e aquisições, 

a utilização adequada do patrimônio municipal, 

disponibilizando dados e serviços digitais e 

unificados, ao mesmo tempo, desenvolvendo as 

melhores potencialidades de seus servidores. 

100% 0% 15% 85%* 

     

Garantir os equilíbrios fiscal e previdenciário, por 

meio da efetividade no uso dos recursos públicos. 57% 43% 50% 50% 
 

 

*O resultado negativo relativo aos indicadores está relacionado à Governança Local e Coordenação Política que não informou os seus resultados, e ao Planejamento Estratégico 

– relativo aos indicadores que, justamente, medem o resultado dos Projetos e Indicadores dos Contratos de Gestão. Já nos Projetos, o resultado foi impactado pelos projetos  

da Administração e Patrimônio (Otimização da Gestão da Frota, do Patrimônio Mobiliário e do Patrimônio Imobiliário) e Transparência e Controladoria (Compliance, Novo Portal 

da Transparência e Observatório do Gasto Público).
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Secretaria Municipal de 

SERVIÇOS URBANOS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Unificação dos 
Contratos de 
Serviços em Asfalto 

Planejar, acompanhar e fiscalizar a unificação dos diversos contratos de serviços de conservação e manutenção de 
pavimentos com material asfáltico, inclusive contemplando a inclusão da gestão das usinas de asfalto, mediante a 
divisão em dois Lotes: Lote Norte com Usina Sarandi e Lote Sul com Usina Restinga. Deverão ser unificados todos 
os serviços de conservação com asfalto: A usinagem e produção de concreto asfáltico com fornecimento de insumos, 
exceto CAP – Cimento Asfáltico do Petróleo, o transporte e aplicação do CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente, incluindo a preparação da superfície onde será realizada a intervenção. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de substituir os atuais oito contratos (Caminhões térmicos, caminhões caixa, manutenção das usinas, aquisição de insumos: 
CAP, óleo BPF, óleo Diesel, britas, pó de pedra e areia) necessários para a realização dos serviços conservação e manutenção de 
pavimentos, onde havendo descontinuidade contratual de qualquer um dos contratos compromete a operação da conservação viária. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do projeto com a renovação ou nova contratação da Usina de Asfalto. Projeto Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação Estrutural de Vias Execução de obras de recuperação estrutural do pavimento asfáltico de diversas vias. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Diagnóstico de deficiências estruturais em diversas vias da cidade, comprometendo a fluidez e segurança 
do tráfego de veículos e do transporte coletivo. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão das Obras do Lote 4. Obras do Lote 4 85% concluídas. 85% 
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Conclusão das Obras do Lote 5. Obras do Lote 5 65% concluídas. 65% 

Conclusão das Obras do Lote 06. Obras do Lote 06 concluídas. 100% 

Execução de 60% das Obras do Lote 3B. Obras do Lote 3B não iniciadas. 0% 

Execução de 20% das Obras do Lote 3C. Obras do Lote 3C não iniciadas. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação Funcional de Vias (Capa e Recapa) Execução de obras de recuperação funcional do pavimento asfáltico de diversas vias. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Requalificação visando recompor a funcionalidade das vias em que não foram identificadas deficiências estruturais. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Execução de 30% da recuperação do Lote 1. Recuperação do Lote 1 não iniciada. 0% 

Conclusão da recuperação do Lote 2. Recuperação do lote 2 concluída. 100% 

Execução de 30% da recuperação do Lote 3. Recuperação do Lote 3 não iniciada. 0% 

Conclusão da recuperação do Lote 4. Recuperação do Lote 4 concluída. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação de Vias OP (Obras) Executar das obras de infraestrutura e pavimentação (antigo lote 7 - OP-CAF) ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Demanda do orçamento participativo. Estava previsto no financiamento do CAF - lote 07, mas foi substituído pela 
Recuperação Estrutural. Projetos Executivos Prontos. 

Moradores da Região Sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Fonte de Recurso Identificada. Fonte de recurso não identificada. 0% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Iluminação Pública 
Acompanhamento da Operação da PPP pelo 
Consórcio IP Sul 

Acompanhamento e fiscalização da manutenção e ampliação da rede 
de iluminação pública. Contratação de Verificador Independente para 
suporte à fiscalização na aferição de desempenho da concessionária, 
nos aspectos econômico-financeiros e na realização de eventuais 
diligências. 

✓ 

Acompanhamento e 
Fiscalização do 
Serviços Urbanos 

Transparência na Fiscalização do Serviços 
Urbanos - Ampliação da Implantação e da 
Utilização do Sistema OSPOA 

Publicação de Instrução Normativa de uso obrigatório; 
Desenvolvimento do sistema para Unidade de Conservação e 
Manutenção; Monitoramento de uso da ferramenta. 

◼ 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Área de Conservação de Vias com Asfalto 
Metros 

Quadrados 
330.000 645.569 ⚫ 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Iluminação Pública 
Protocolos de 
Atendimento 

300 247 ⚫ 

Percentual de Praças Qualificadas Percentual 20% 22% ⚫ 

Tempo Médio para Atendimento das Demandas de Serviços de Manutenção de 
Praças e Parques 

Dias 200 7 ⚫ 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Manutenção de Praças e Parques 
Protocolos de 
Atendimento 

800 521 ⚫ 

Conservação de Vias Não Pavimentadas 
Metros 

Quadrados 
12.000.000 10.285.888  

Pontos de Iluminação Pública Qualificados Percentual 100% 84,36%  

Área de Requalificação de Vias com Asfalto 
Metros 

Quadrados 
550.00 163.577 ◼ 

Tempo Médio para Atendimento de serviços de Conservação de vias (Pavimentadas 
e Não Pavimentadas) 

Dias 45 122 ◼ 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Conservação de Vias (Pavimentadas e 
Não Pavimentadas) 

Protocolos de 
Atendimento 

3.000 5.903 ◼ 

Protocolos de Atendimento de Serviços de Manejo Arbóreo 
Protocolos de 
Atendimento 

7.000 15.984 ◼ 

Tempo Médio de Execução das Demandas dos Serviços de Manejo Arbóreo Não 
Urgentes em Vias e Áreas Verdes de Acesso Público 

Dias 70 310 ◼ 
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Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

DMLU 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

20%

Meta atingida

20%

Meta não atingida

20%

Cancelado

40%

Concluído

25%

Não Concluído

75%
Meta atingida

75%

Meta parcialmente atingida

25%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prestações dos Serviços de Coletas 
Ampliação do território atendido pela Coleta Automatizada e qualificação da gestão virtual 
dos serviços terceirizados. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliação da Coleta Automatizada, conforme previsto no Código de Limpeza Urbana, e de 
qualificação do monitoramento e fiscalização das operações de coleta. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do projeto com as contratações do Serviço de Coleta Regular, Coleta 
Automatizada, e a análise do contrato de Coleta Seletiva. 

Projeto Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da Usina de 
Resíduo da Construção Civil 

Minimizar os impactos sociais e ambientais causados no município, produzir a partir do entulho, que se torna 
matéria prima, materiais de construção civil e promover a conscientização e educação ambiental para a 
sociedade, amenizando a degradação estética urbana e mantendo a vida dos cidadãos mais salubre. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de um local adequado para o recebimento de resíduos da construção civil. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão dos estudos preliminares para a implantação da usina. Estudos preliminares concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Gestão de 
Serviços do DMLU 

Permitir o monitoramento e fiscalização dos serviços executados pelas empresas prestadoras de serviço e 
possibilitar a aferição dos serviços de limpeza urbana planejados e executados de forma individual e 
agrupada com geração de relatórios automatizados. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O Serviço de Limpeza Urbana aos encargos do Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre, compreende aproximadamente 700 
roteiros dos quais 469 são exclusivamente de varrição e em torno de 15.000 a 18.000 registros (13.200 para o SLU e 5.800 para o 
contrato dos Verdes) de controles operacionais e de fechamento realizados através de planilhas, apurados mensalmente e sem nenhum 
tipo de tratamento estruturado destes dados. O preenchimento de formulários e planilhas exige um esforço operacional do 
departamento, para o correto atestado de realização na prestação do serviço executado por parte da empresa terceirizada e pífia 
geração de relatórios gerenciais para análise e tomada de decisão por parte da administração do órgão. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realização da Consulta Pública Consulta Pública realizada. 100% 

Conclusão do Termo de Referência, Orçamentação e PL Termo de Referência em análise na CGTI-SMPAE. 0% 

Conclusão do Processo Licitatório Processo licitatório não iniciado. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da 
Logística Reversa 
no Município 

Revisão dos Projetos de Lei para nova apresentação à CMPA, visando a implementação completa no município, 
propiciando o recebimento e a validação dos planos de logística reversa e a estruturação de sistema para a gestão das 
informações relativas ao tema. Gerir de forma eficaz os Resíduos Sólidos no município de Porto Alegre. Promover a 
restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada. Minimizar o impacto ambiental pela redução do consumo de 
recursos naturais e pelo desenvolvimento de uma economia circular. 

 

Justificativa Público-alvo 
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Necessidade de regulamentar e implementar a logística reversa com responsabilidade compartilhada no âmbito do 
município de Porto Alegre, de acordo com a legislação federal (Lei Federal 12305/2010 e Decreto Federal 9.177/2017). 

População de Porto Alegre. 

Justificativa do cancelamento 

Projetos de Lei arquivados na CMPA. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Central de Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos - 
Contratação de Estudo para Definição de Rotas Tecnológicas 

Captação de recursos e contratação de estudos para elaboração de projeto 
básico para a definição de rotas tecnológicas de tratamento de resíduos sólidos.  

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de busca de alternativas econômicas de manejo e tratamento de resíduos, com vistas à 
diminuição progressiva do envio de resíduos ao aterro sanitário. 

População de Porto Alegre. 

Justificativa do cancelamento 

Definido que o projeto será executado pela empresa que ganhar a concessão do lixo. 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Informatização de 
Processos 
Organizacionais no 
DMLU 

Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 
Gerenciamento da Arrecadação do DMLU 

Desenvolvimento e implantação de sistema para suprir a falta 
de sistema informatizado unificado para controle das entradas 
de receita, da dívida ativa resultante das multas aplicadas aos 
descartes irregulares e demais controles financeiros de acordo 
com as normas internacionais de contabilidade. 

◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Revisões de 
Normativas do DMLU 

Enquadramento do Plano Diretor de Resíduos 
Sólidos na Revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental 

Articulação com SMAMUS para contemplar a questão dos 
resíduos sólidos nos critérios a serem definidos na revisão do 
PDDUA. 

✓ 

Atualização do Plano Municipal de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

Atualizar a publicação de 2013, contemplando novas 
legislações, aspectos operacionais devido aos crescimentos 
populacional e territorial. 

◼ 

Atualização do Código Municipal de Limpeza 
Urbana 

O Código Municipal de Limpeza Urbana foi publicado em 2014 e 
deve ser atualizado para contemplar novas situações. 
Contemplar na revisão aspectos não previstos à época, tais 
como: logística reversa, grandes geradores e penalidades. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Qualificação dos Resíduos Encaminhados à Reciclagem Percentual 2,7% 4,3% ⚫ 

Descarte Correto de Resíduos Percentual 16% 18,81% ⚫ 

Ciclo de Retorno dos Serviços de Roçada de Praças Dias 45 30 ⚫ 

Produção de Composto Orgânico Toneladas 415 370  
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Secretaria Municipal de 

OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

12%

Meta atingida

50%

Meta parcialmente atingida

13%

Meta não atingida

25%

Meta atingida

67%

Meta parcialmente atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação de Acesso e Reforma 
do Parque Knijnik 

Qualificar o acesso ao parque e realizar melhorias internas de forma a proporcionar ambiente mais 
adequado à população de Porto Alegre e Turistas em 03 meses a contar da Ordem de Início. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Acesso sem vagas acessíveis e com pavimentação inadequada; Falta de acessibilidade nos passeios; 
Mirante interditado devido às condições dos guarda-corpo - risco para segurança dos usuários e 
impossibilidade de apreciar a vista da cidade (potencial turístico do Parque). 

População de Porto Alegre, em especial da 
Zona Sul, e Turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obra Concluída. Obra Concluída. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Conclusão Ernesto Neugebauer e 
José Pedro Boéssio 

Executar Infraestrutura e pavimentação da Avenida Ernesto Neugebauer e Pedro Boéssio. 
Solucionar constantes alagamentos na região que afetavam o trânsito local. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

ERNESTO NEUGEBAUER: O pavimento antigo da av. Ernesto Neugebauer sofria deformações com alagamentos constantes, o que causava 
transtorno e desconforto ao tráfego de veículos, principalmente no segmento próximo à Rua José Pedro Boéssio. A autorização para a 
realização dos trabalhos foi dada em abril de 2016. Por falta de recursos, os serviços ficaram parados na região de março de 2017 a 
janeiro de 2019. JOSÉ PEDRO BOÉSSIO: situação semelhante, a via convive com constantes alagamentos devido à ausência de dispositivos 
de captação e escoamento das águas pluviais. Essa região da zona norte sofre com alagamentos e falta de calçada para pedestres. Além 
de ser uma das rotas de entrada e saída da cidade, a área também recebe maior movimento desde a inauguração da Arena do Grêmio. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obra Concluída. Obra Concluída. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro Reestabelecer a segurança do Viaduto em 4 meses a partir da Ordem de Início. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A contratação da obra de recuperação se justifica pelo estado precário em que se encontram as placas de concreto do 
corredor exclusivo de ônibus. Entre os problemas destacam-se placas rompidas, placas fissuradas, buracos, que estão 
causando vibrações indesejadas ao restante da estrutura do Viaduto. O processo é evolutivo, visto a degradação acentuada 
do pavimento, fato que está comprometendo a funcionalidade do corredor. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto de Recuperação Estrutural Contratado. Projeto de Recuperação Estrutural Contratado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

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

Os valores oriundos do contrato com a CAF revertidos para obras de asfaltamento previstas no 
Orçamento Participativo (OP). São vias onde ainda não há qualquer pavimento, que serão 
contempladas com iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de tubulações e iluminação. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

FALTA DE INFRAESTRUTURA: São vias onde ainda não há 
qualquer pavimento, que serão contempladas com 
iniciativas de drenagem, nivelamento e instalação de 
tubulações e iluminação. 

Moradores das regiões: Lote 1 – Extremo-Sul; Lote 2 – Glória/Vila Nova/Cascata; Lote 3 – 
Lomba do Pinheiro; Lote 4 – Lomba do Pinheiro/Ilhas/Glória; Lote 5 – Centro-Sul; Lote 6 – 
Eixo Baltazar/Nordeste/Leste/Partenon; Lote 8 – Restinga/Extremo-Sul 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir as Obras. Lote 01, 02, 04, 05 e 08: 100% Lote 03 e 06: 95%. 99% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ponte sobre o Arroio Mauá 
Elaborar projeto para viabilizar construção de Ponte sobre o Arroio Mauá, visando atender à demanda 
judicial, ligando a Ilha da Pintada à Ilha Mauá e melhorando o acesso à ilha. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Ponte existente está em condições precárias. Esta ponte é o único acesso terrestre à ilha e é utilizado pelos 
moradores para acessar o transporte público, escola e unidade de saúde. 

Moradores do Bairro Arquipélago. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obra Contratada. Obra Contratada. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Viaduto Otávio Rocha (Programa de Revitalização do Centro Histórico) Restauração e recuperação estrutural do Viaduto Otávio Rocha ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Em 10/03/2010, o Ministério Público RS ingressa com a Ação Civil Pública por meio da Promotoria de Justiça a fim de 
que a Municipalidade inclua os procedimentos de avaliação e recuperação estrutural à Restauração do Viaduto Otávio 
Rocha, em decorrência do estado precário de conservação e manutenção, visto tratar-se de bem tombado. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obra Contratada. Obra Contratada. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Duplicação da Avenida Juca Batista - 
Contratação de Elaboração de Projeto 

Elaborar de projetos para execução de obras de duplicação da via, visando atender à 
demanda do Orçamento Participativo. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Demanda antiga do Orçamento Participativo Moradores da Zona Sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto Contratado. Projeto Contratado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto para Acesso Norte 
ao Porto Seco 

Implantar 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. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Dificuldades de acesso ao Porto Seco. Demanda antiga da região. 
A construção do acesso vai beneficiar a população de várias cidades 
da região Metropolitana. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de 
Financiamento Concluído. 

Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de 
Financiamento Concluído. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto para Duplicação da Edgar Pires de Castro 
Gerar fluidez no trânsito impactando na melhoria da qualidade de vida dos 
moradores do Extremo Sul. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A obra é demanda de Orçamento Participativo, sendo o anseio da população daquela região por uma 
infraestrutura mais adequada aos deslocamentos da zona sul para o resto da cidade de Porto Alegre. 

Moradores do Extremo Sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de 
Financiamento Concluído. 

Prospecção de Recursos e Cadastramento em Programa de Financiamento 
Concluído. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação de Vias OP (Projeto) Prover de infraestrutura e pavimentação as vias demandas por meio do Orçamento Participativo. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Pavimentação de Vias OP (Projeto) Passivo de demandas OP relacionadas à pavimentação. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projetos Contratados. Projetos Contratados. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prolongamento da Avenida 
Severo Dullius 

Melhorar o fluxo do trânsito na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho e zona Norte da cidade; 
Conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório; Criação de anel viário no entorno do aeroporto.  

Justificativa Público-alvo 

OBRA COPA 2014: necessidade de dar acesso a zona norte da cidade, atualmente feito por meio da av. Dique que 
sofreria alterações em função da obra de ampliação da pista do aeroporto Salgado filho, sendo uma alternativa à av. 
Sertório. OBRA INACABADA: Paralisou em fevereiro de 2017 pela empresa em função do atraso de pagamento e da 
falta de solução para o rompimento do talude quando o percentual era 49%. Obra retomada em 2019 e novamente 
paralisada no mesmo ano por problemas de fluxo de pagamentos. Atualmente está em 57,5% com retomada já em 
processo. Reinicia em 31 de agosto de 2020. 

Moradores e Trabalhadores da 
Zona Norte; Usuários do 
aeroporto Salgado Filho 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a obra. Execução Física: 78%. 78% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da Avenida Tronco 
Qualificar a mobilidade urbana na conexão entre as zonas sul, leste e norte da cidade e 
desenvolvimento urbano.  

Justificativa Público-alvo 

OBRA COPA 2014: necessidade de alternativa para fluxo de veículos nas áreas que serão fechadas no entorno do estádio Beira-
Rio nos dias de jogos. TRÂNSITO: a ampliação da Tronco vai torná-la a rota alternativa mais importante entre os eixos Norte e 
Sul de Porto Alegre. A avenida estreita e com passeio precário. Ideia de torná-la via arterial que ligará a Terceira Perimetral ao 
Hipódromo do Cristal. HISTÓRICO: Os trechos 1 e 2 (entre a rótula da Gastão Mazzeron até a Terceira Perimetral e da Gastão 
Mazzeron até a rua Neves) tiveram ordem de início em outubro de 2012 e foram paralisadas em 2016 por falta de recursos. Foram 
retomadas em junho de 2018. As obras do trecho 3 e 4 (entre a rótula da avenida Icaraí até rua Gabriel Camargo, a 100 metros 
da avenida Gastão Mazzeron) começaram em maio de 2012 e estava orçada em R$ 76,4 milhões. A previsão de término inicial 
era dezembro de 2013. Foram retomadas em junho de 2018. Novamente paralisada em agosto de 2019, aguardava liberação de 
cancha de obra mediante desapropriações e reassentamentos. Ordem de retomada dos trabalhos em 10/02/2020. 

População da Zona 
Sul de Porto Alegre 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Tronco 3 e 4 - Concluir a obra. Obra em andamento. Executado 90%. 90% 

Tronco 1 e 2 - Concluir a obra. Obra em andamento. Executado 70%. 70% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação de Ruas Completas 

Consiste em um Projeto Global de Segurança Viária para a Rua João Alfredo, que visa diminuir o número 
e a severidade de atropelamentos e acidentes em geral, melhorar as condições de circulação dos 
pedestres, bem como ordenar o fluxo de veículos. Conjunto de ações para requalificar a via, beneficiando 
toda a população que transita pela região diariamente. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O elevado número de acidentes e deficiências da infraestrutura em geral: faixas de travessia de pedestres em pouca quantidade 
e muito espaçadas, sinalização viária horizontal em mau estado, apagada em alguns pontos, passeios bastante estreitos e 
malconservados, péssimas condições das rampas de acessibilidade, quando existem, gradis em mau estado de conservação. 

Toda a população que 
transita pela região 
diariamente. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Termo de Recebimento do Projeto Executivo Assinado Termo de Recebimento do Projeto Executivo Assinado 100% 

Contrato Assinado para Execução da Obra Execução em reavaliação 0% 

Ordem de Início da Obra Execução em reavaliação 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Rua da Praia e Quadrilátero 
(Programa de Revitalização do 
Centro Histórico) 

Tornar o Centro Histórico da Capital um polo de atração turística, cultural, comercial e de serviços. 
Realizar a requalificação espacial urbana, com alargamento e qualificação de passeios, implantação de 
mobiliário urbano, iluminação pública e videomonitoramento. Privilegiar a segurança viária e a 
acessibilidade universal nas vias que integram os projetos, enfatizando o pedestre. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

DEGRADAÇÃO: Degradação dos pavimentos de passeios e pistas; ACESSIBILIDADE: Falta de acessibilidade universal, são alguns dos 
principais problemas da região. PAVIMENTO INADEQUADO: Pavimento existente na Rua dos Andradas não é indicado para tráfego de 
veículos pesados, como carros-fortes; DIFÍCIL REPOSIÇÃO: Parte do pavimento é de difícil reposição e, para recompor o calçamento, 
acaba-se utilizando cimento. INSEGURANÇA PEDESTRES: A irregularidade do piso torna o pavimento inseguro para o grande fluxo de 
pedestres nos trechos de vias contemplados no projeto. PASSEIOS: Passeios insuficientes para o volume de pedestres; 

População de 
Porto Alegre e 
Turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obra em andamento. 25% Executado Obra em andamento. 15,40% Executado 62% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pavimentação em Vias de Porto Alegre – Rua Sergio Martini da Silva 
(Emenda OGU - Dep. Covatti Filho) 

Pavimentar Via ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Recurso de emenda parlamentar, insuficiente para execução de via; Condenação Judicial Sérgio Martini. Moradores do Extremo Sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a Obra. Obra somente iniciada. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Duplicação da Rua Voluntários 
da Pátria - Lote 2 

Propiciar funcionalidade da via, a Avenida Voluntários da Pátria é uma via estruturadora da mobilidade 
de Porto Alegre, classificada como Via Arterial de 2º Nível pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
e Ambiental (PDDUA), e projetada como fechamento da 4ª Avenida Perimetral da cidade junto a Orla 
Norte do Guaíba. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

TRÂNSITO: A rua Voluntários da Pátria é uma importante via paralela às avenidas Castello Branco e Farrapos que recebe 
um intenso tráfego de veículos. Ela serve também de alternativa de trânsito entre a região próxima à estação Rodoviária 
de Porto Alegre, no Centro, à zona Norte da cidade, e também a Aeroporto Internacional Salgado Filho e às saídas para 
rodovias BR-116 e BR-290 (Freeway). 

População da grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contrato de Operação de Crédito Assinado. Por fatos supervenientes, o escopo inicialmente definido para este projeto foi revisto. 0% 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Obras com a Execução Financeira em dia Percentual 60% 80% ⚫ 

Obras Prediais realizadas Obras Prediais 11 13 ⚫ 

Obras de Arte Vistoriadas Percentual 50% 41%  
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Secretaria Municipal de 

MOBILIDADE URBANA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

20%

Meta atingida

10%

Meta parcialmente atingida

10%

Meta não atingida

60% Concluído

67%

Não Concluído

33%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Medidas para Redução da Tarifa 
Reduzir a tarifa do transporte coletivo para garantir a sustentabilidade do sistema. Tornar o 
sistema de transporte por ônibus mais competitivo frente aos demais modais, principalmente 
os não regulamentados. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Hoje Porto Alegre tem a tarifa mais cara do Transporte Coletivo do país. Um dos motivos é o 
percentual de gratuidades (31%), que é o segundo mais alto do Brasil e o segundo motivo é a 
inexistência de subsídio direto para o sistema de transporte. 

Usuários do sistema de transporte coletivo. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Quadro funcional de cobradores reduzido em 25% em 
comparação a 2021; 

Quadro funcional de cobradores reduzido em 25% em comparação a 
2021; 

100% 

Alternativas de financiamento extra tarifário para o transporte 
coletivo reavaliadas; 

Alternativas existentes reavaliadas e novas alternativas avaliadas 100% 

Aprovação de, pelo menos, uma das medidas propostas para 
financiamento extra tarifário. 

Aprovação da nova área azul como financiamento extratarifário 100% 

Simulação do projeto piloto para implantação do transporte 
sob demanda realizada; 

Não realizada 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Mobilidade para o 
Centro Histórico (Programa 
de Revitalização do Centro 
Histórico) 

Elaboração de Estudo de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico de Porto Alegre. DIRETRIZES: 
estabelecer as diretrizes para mobilizar a comunidade e consolidar na população o conceito de uma cidade 
para todos, através da implementação dos programas e projetos estratégicos definidos, com suas 
respectivas ações. PLANOS E PROJETOS: aprofundar conhecimentos, elaborar projetos e detalhar um plano 
de ação. MOBILIDADE URBANA: promover o equilíbrio da mobilidade, a valorização e sustentabilidade da 
região ao longo dos próximos anos. INTEGRAÇÃO: integrar o bairro à Orla, Cidade Baixa e 4º Distrito. 

✓ 
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Justificativa Público-alvo 

Desgaste: Ao longo dos anos, o Centro Histórico sofreu diversos desgastes naturais, decorrentes do tempo e da intensa utilização, tanto 
de pedestres, como do tráfego de veículos pesados. As novas intervenções nesta região devem obrigatoriamente viabilizar uma 
reestruturação urbanística que contemple os interesses sociais coletivos. Por isso, é de importância estratégica um olhar propositivo sobre 
a região: é neste espaço que as maiores transformações serão sentidas pelos moradores de Porto Alegre e é vital que este planejamento 
seja orientado para a qualificação dos espaços de circulação, culturais, dos comércios e serviços, e também da sustentabilidade. 

População de 
Porto Alegre 
e Turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Estudo de Mobilidade para o Centro Histórico Concluído. 
O Estudo de Mobilidade para o Centro Histórico foi concluído, revisado e 
entregue pela empresa contratada, em novembro à SMMU. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Segurança 
Viária (PSV) 

Geral: Reduzir em 50% o número de vítimas fatais até 2030. Específicos: Implementar as ações do plano de 
segurança viária (Promover a segurança viária; Incentivar modos de transporte mais seguros; Assegurar prioridade 
ao pedestre no uso do espaço público; Incentivar a cultura de utilização do transporte público coletivo pela 
população; Estimular a valorização da vida e a mobilidade humana através de ações de Educação para a Mobilidade; 
Desencorajar comportamentos inseguros através de ações de Fiscalização de trânsito; Prover condições físicas de 
pavimento e sinalização compatíveis com a segurança e a fluidez dos deslocamentos; Oferecer alternativas de 
deslocamento das pessoas pela cidade; Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere 
à mobilidade e à acessibilidade; Garantir equidade no uso do espaço público de circulação. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Atualmente morrem em média setenta pessoas por ano no trânsito de Porto Alegre e cinco mil ficam feridas como 
resultado de sinistros de trânsito. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Instituir o Grupo de Segurança Viária da 
EPTC/SMMU 

Foi publicada no DOPA 6736 a Resolução 001/2022 da SMMU com a instituição da 
Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Segurança Viária 
Sustentável (CPPSeg) 

100% 

Implantar um sistema para monitorar o 
desempenho das intervenções implantadas 

Planilha de acompanhamento implementada 100% 



 

44 

 

Instituir um processo formal de planejamento de 
ações de fiscalização, educação e engenharia 
baseado nos índices de sinistralidade 

Foi realizado em duas etapas um Workshop de Segurança Viária. Novas ideias foram 
tabuladas e a Comissão vai discutir quais delas serão adotadas para 2023 

100% 

Identificar as travessias em nível sem piso tátil 
Foi finalizado o relatório com a identificação das travessias que necessitam 
intervenções 

100% 

Propor alterações para a comissão de revisão do 
plano diretor tendo em vista a segurança viária 

A partir das sugestões coletadas foi realizada a consolidação das sugestões, foi 
elaborado um documento único e encaminhado ao GT de alteração do PDDUA 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Melhoria da infraestrutura viária da 
Avenida Protásio Alves 

Melhorias ao longo da avenida Protásio: pequenas intervenções de “à direita siga livre” ou 
implantação de pistas auxiliares em alguns pontos, de modo a eliminar os principais gargalos na 
mobilidade a partir da Manoel Elias até o fim da Protásio Alves, ajudando a reduzir os intensos 
congestionamentos percebidos diariamente nos horários de pico. 

 

Justificativa Público-alvo 

Pedido de Providências nº 493/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, para tramitar com prioridade, considerando o disposto no 
art. 94, inc. XX, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Há histórico problema de acesso pela Zona Leste de Porto Alegre, 
especialmente no acesso pela Av. Protásio Alves, que afeta tanto Porto Alegre quanto Viamão e Alvorada.  

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Delegado Ely Correa 
Prado Concluída 

Intervenção no cruzamento da Av. Protásio com a Rua Delegado Ely 
Correa Prado 

50% 

Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Moema Concluída Intervenções Pontuais – Av. Protásio com Moema Concluída 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Pesquisa Origem-Destino 

Realizar pesquisa Origem-Destino na cidade de Porto Alegre, a qual visa levantar dados sobre os 
deslocamentos diários (horário, motivo, modo, origem, destino) e características socioeconômicas da 
população (renda, posse ou disponibilidade de modos de transporte, idade, escolaridade, filhos, bem como 
dados que permitam a caracterização dos domicílios e das pessoas). 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Pela complexidade e diversidade de clientes envolvidos, a pesquisa de origem e destino domiciliar (EDOM) representa um papel 
essencial no processo de modelagem dos sistemas de transportes ao fornecer informações sobre o padrão de deslocamento dos 
usuários, tais como matriz de origem e destino, modo de transporte utilizado, horário e distância percorrida. Em 2012, a Prefeitura 
de Porto Alegre contratou um novo Estudo de Demanda, que atualizou a matriz de transporte coletivo com os dados operacionais 
(passageiros transportados) do transporte coletivo. Entretanto, as demais matrizes, que permitem analisar a divisão modal, não 
foram atualizadas desde 2003. Desta forma, justifica-se a relevância da proposta para fornecer dados atualizados ao processo de 
planejamento de transporte e da mobilidade urbana na cidade de Porto Alegre/RS. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Licitação para contratação da empresa realizada Edital publicado em dezembro. Previsão de abertura dos envelopes em janeiro/2023. 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de soluções do sistema de 
Transporte Público 

Contribuir para o aumento da eficiência da operação dos serviços de mobilidade do município de 
POA para a construção de um sistema mais inclusivo e sustentável ambientalmente. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A Prefeitura de Porto Alegre está buscando soluções para repensar os fundamentos atuais do funcionamento da mobilidade na cidade 
agravados pelos efeitos da pandemia do covid-19, que intensificaram os problemas já existentes no transporte público, em especial a 
contínua diminuição da demanda no transporte público coletivo. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação de Consultoria Termo de Referência em andamento 60% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de viabilidade do Transporte Hidroviário 
Implantar uma linha de transporte hidroviário do centro de Porto Alegre à Ilha 
da Pintada. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Implantar uma nova opção de transporte público coletivo, conectando o centro da cidade à Ilha da 
Pintada e com isso colaborar para o desenvolvimento econômico da região, incentivar o transporte 
hidroviário e reduzir tempo de viagem. 

Moradores da Ilha da Pintada, moradores do 
centro de Porto Alegre e turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI publicado 
Esta entrega foi cancelada. A SMP foi contrária à realização de 
PMI 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Melhorias no entorno da Avenida 
Oscar Pereira 

Melhorar a fluidez e a segurança viária com ações de curto e médio prazo para qualificar a via, como 
por exemplo, baias para transporte coletivo, expansão e semaforização da faixa reversível, 
intervenções na área da Rua da Gruta e outras similares. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Solicitações recorrentes da comunidade para a melhoria da Av. Oscar Pereira, reiteradas pelo Prefeito 
de atenção para o trânsito do local e para o acesso ao Hospital Divina Providência. 

Toda a cidade e moradores do local e da região 
centro-sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

(Estudos) Projetos funcionais concluídos Plano Funcional concluído 90% 

Baias para transporte coletivo Implantação não iniciada 0% 

Projeto funcional para aumento de capacidade na interseção 
Oscar Pereira e Rua da Gruta 

Não realizado 0% 
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Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Integração 
Metropolitana 

OBJETIVO GERAL: Viabilizar uma gestão integrada do transporte coletivo das principais cidades metropolitanas conturbadas 
com a capital Porto Alegre, através da integração de planos, projetos, metodologia de cálculo tarifário, financiamentos 
públicos e privados, fiscalização da operação e licitações de serviços e, preferencialmente, com a criação de uma “Autoridade 
Metropolitana de Transporte” e de uma “Câmara de Compensação Tarifária Metropolitana”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Viabilizar a redução de ineficiências operacionais, com redução de sobreposições de linhas e itinerários de ônibus; Viabilizar 
a redução de custos fixos e variáveis para minimizar os impactos sobre o cálculo tarifário; Viabilizar novas tecnologias de 
pagamento da tarifa e integração dos sistemas de bilhetagem; Viabilizar a execução de obras viárias de priorização da 
circulação de ônibus sobre o tráfego compartilhado; Viabilizar a implementação de novos serviços, como modais estruturais 
por pneus e/ou trilhos; Viabilizar o deslocamento do usuário de transporte coletivo com maior conforto, segurança e 
agilidade; Viabilizar o aumento da demanda de usuários, recuperando antigos e trazendo novos (“troca de modal”); 
Viabilizar parcerias privadas, receitas extra tarifárias e subsídios públicos para alcançar uma tarifa social e integrada; 
Viabilizar investimentos privados nacionais e internacionais, através de novas concessões e PPPs.  

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Os sistemas de transporte coletivo municipais e metropolitano da Região Metropolitana de Porto Alegre estão enfrentando uma das 
maiores crises econômico-financeiras da sua história, potencializada pela atual pandemia mundial (Covid-19), mas com origens nos 
anos recentes, com a perda abrupta de usuários para o “transporte individual privado por aplicativos”, pelo desemprego e pela 
“troca modal” para o automóvel, viagens de bicicleta e a pé. São problemas enfrentados por muitas cidades do Brasil e do mundo, 
mas a Região Metropolitana de Porto Alegre se diferencia negativamente de outras regiões metropolitanas, pois as últimas décadas 
foram significativamente infrutíferas para a obtenção de investimentos estruturais, modernização dos sistemas e modais de 
transporte, racionalização da rede de linhas e itinerários, qualificação dos sistemas de pagamento e da bilhetagem e da integração 
e eficiência da gestão pública, apesar de um histórico de ações, projetos e acordos entre os entes municipais, estadual e federal e 
entre as operadoras públicas e privadas. Enfim, o projeto justifica-se com a promoção deste tema pela atual gestão municipal, a 
crise econômico-financeira atual dos sistemas, o interesse do mercado nacional e internacional em PPPs de transporte, a 
promulgação da Lei Federal 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), e o reconhecimento nacional e internacional de que a “integração 
metropolitana” é o melhor e único caminho para alcançar o equilibro da mobilidade das cidades, e a priorização, qualidade e 
sustentabilidade dos sistemas de transporte coletivo municipais e metropolitanos. 

Usuários de 
transporte coletivo 
de Porto Alegre e 
demais municípios 
da Região 
Metropolitana. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Assinatura de um Protocolo de Intenções entre Estado e Município Minuta de "projeto-piloto" de integração. 0% 

Assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos públicos 
de planejamento do transporte do Estado Município 

Minuta de "projeto-piloto" de integração. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto de prolongamento da Avenida Ipiranga / Alternativas 
Elaborar o plano funcional da extensão da Av. Ipiranga até a divisa com 
Viamão e Termo de Referência para a contratação do Projeto Executivo. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Melhorar a mobilidade da Zona Leste da cidade, especialmente dos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro, 
além dos moradores de Viamão que se deslocam diariamente para Porto Alegre. Com a obra proposta, 
pretende-se diminuir os tempos de viagem, reduzir as emissões atmosféricas e incentivar o 
desenvolvimento econômico da região. Elaboração do plano funcional que permitirá o prolongamento da 
av. Ipiranga até o município de Viamão, ou seja, definição do trajeto, perfil viário, conexões e gravame 
necessários para a elaboração do Projeto Executivo. 

Funcionários, professores e alunos do 
Campus Agronomia, Veterinária e do Vale. 
Moradores dos bairros Agronomia e Lomba 
do Pinheiro. Moradores de Viamão que se 
deslocam diariamente para Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Plano Funcional desenvolvido Plano Funcional foi elaborado 100% 

Relatório final de análise com a escolha da melhor alternativa 
concluído 

Relatório final de análise com a escolha da melhor alternativa concluído 100% 

Termo de referência para contratação de projeto executivo 
concluído 

Termo de referência para contratação de projeto executivo não iniciado 0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações da SMMU para o 
Exercício de 2021 

Elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana (PMU) 

Documento para orientar as ações e investimentos, os quais devem estar 
de acordo com a visão de futuro da cidade. O Plano consiste em um 
conjunto de ações a serem executadas para qualificar o transporte e a 
circulação da cidade. 

✓ 

Abertura de circulação e novo projeto 
de sinalização na av. Borges de 
Medeiros e entorno 

Permitir inicialmente a circulação para táxis e lotações (quantidade 
controlada), abertura, manutenção e revisão de toda a sinalização vertical 
(removendo o excesso) e complementando com sinalização horizontal. É 
projeto piloto para revisão/redução da sinalização em toda a área do CH. 

✓ 

Contratação de Projetos Executivos 
para Requalificação Urbana para a 
região do Centro Histórico - 
Programa de Revitalização do Centro 
Histórico 

Contratação de Empresa de Engenharia e Arquitetura para elaboração de 
04 Projetos Executivos de Requalificação Urbana para a região do CH de 
POA para: Entorno da Praça Daltro Filho, Av. Aureliano de Figueiredo 
Pinto, Av. Júlio de Castilhos e Rua Gen. Câmara/ Rua Sete de 
setembro/Av. Salgado Filho. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Desonerar a Tarifa do Transporte Coletivo Reais R$ 0,77 R$ 0,90 ⚫ 

Linhas de ônibus com circulação durante a madrugada Linhas de ônibus 4 9 ⚫ 

Gratuidade no Transporte Coletivo Percentual 26,81% 24,78% ⚫ 
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Empresa Pública de Transporte e Circulação 

EPTC 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

25%

Meta atingida

50%

Meta não atingida

25%

Concluído

100%

Meta atingida

67%

Meta parcialmente atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reestruturação do Licenciamento dos Parklets 
Reeditar o decreto que estabelece as atribuições das secretarias para o licenciamento de 
instalação de Parklets. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

A responsabilidade pelo licenciamento dos parklets está toda sobre os técnicos da EPTC (TTTs), que precisam analisar quesitos 
além dos relacionados à mobilidade. Os TTT's estão analisando projeto e execução de itens como estrutura, instalações elétricas 
e impactos na rede de drenagem das vias. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Validação da Minuta do Decreto junto aos órgãos envolvidos A Minuta foi validada e o Decreto 21.505/22 publicado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Colocar em operação 100% das 
câmeras externas da EPTC 

Manter as câmeras externas 100% operacionais. As câmaras permitem acompanhar a situação da 
mobilidade em tempo real, informando as intercorrências nas vias e propondo rotas alternativas para 
auxiliar nos deslocamentos das pessoas. Da mesma forma contribuem para a segurança da cidade, 
fornecendo informações para os órgãos de segurança e de comunicação. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de investimento e de modernização. Projeto vai ao encontro do entendimento do prefeito de que a gestão da 
mobilidade necessita de tecnologia e inteligência. O projeto contribui muito para a segurança viária, na medida em que se pode 
monitorar um maior número de vias ao mesmo tempo. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Definição da modalidade de disponibilização do caminhão cesto, 
independente da forma como será disponibilizado 

A indisponibilização de caminhão cesto foi tratada, estudada e 
superada. 

100% 
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Finalização do levantamento de custos para viabilizar o projeto Levantamento realizado 100% 

Avaliação junto à diretoria a melhor proposta de operação Avaliação realizada 100% 

Elaboração de cronograma de manutenção Cronograma periodicamente elaborado e cumprido 100% 

Definição e identificação da origem dos recursos para a 
disponibilização do caminhão 

A indisponibilização de caminhão cesto foi tratada, estudada e 
superada. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Programa de educação em 
mobilidade na rede pública 
municipal (Projeto Piloto em 
três escolas) 

Promover e estimular instituições das redes de ensino municipal a trabalharem o tema trânsito em conjunto 
com a Escola Pública de Mobilidade da EPTC, visando à conscientização da comunidade escolar para 
desenvolver atitudes responsáveis no trânsito e a consequente redução dos índices de acidentalidade, 
fazendo com que a EPTC seja reconhecida e torne-se referência em Educação para Mobilidade. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A ausência da abordagem do tema educação para a mobilidade de forma 
institucional na rede de ensino municipal das escolas públicas de Porto Alegre. 

Crianças e educadores da rede municipal de educação infantil e 
fundamental (limitado às três escolas eleitas: EMEF Migrantes, EMEF 
Monte Cristo e EMEF Aramis Silva) 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Avaliação dos trabalhos Esta etapa "Avaliação dos trabalhos" foi realizada e foi eleito o melhor trabalho 100% 

XV Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito 
A premiação foi realizada com cerimônia e evento no Auditório Araújo Viana em 
22/09/22. 

100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Qualificação 
dos Semáforos 

No Nível Básico, o objetivo é garantir o sincronismo projetado, através da recuperação e manutenção do índice de 
comunicação acima de 90% e da ampliação da comunicação remota por fibra óptica. No Nível Estratégico, o objetivo 
é qualificar a tecnologia, através da renovação dos controladores antigos e da ampliação de semáforos e redes de 
sincronismo atuadas pelo tráfego (semáforos inteligentes). No Nível Estruturante, o objetivo é estabelecer diretrizes 
para implantação de semáforos na cidade, promovendo a mudança cultural para qualificação da mobilidade. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Os atrasos nos percursos de pedestres e veículos ocasionados pela ineficiência do sistema semafórico provocou a necessidade de 
priorização de iniciativas para a qualificação dos semáforos de Porto Alegre. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Rede de Sincronismo Inteligente implantada na III Perimetral – 
trecho 1 

Sistema implantado na III Perimetral 100% 

Índice de comunicação > 90% Índice de comunicação :48% 53,33% 

Nova aquisição de semáforos inteligentes para implantação em 
2023 

O processo de aquisição foi instruído e foi definida a fonte recursos para 
a aquisição. 

25% 

Chamamento para teste de novas tecnologias em controle 
semafórico 

Processo instruído para MIP (Manifestação de Interesse Privado) 50% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Redução das taxas 
municipais cobradas dos 
taxistas 

Redução das taxas 
municipais cobradas 
dos taxistas  

Análise de custos dos setores envolvidos com a cobrança das taxas aos taxistas com o 
objetivo de verificar a possibilidade de redução das tarifas (TGO, Taxa de Vistoria e Taxa 
de Renovação do ICTP e outras obrigações legais que oneram o taxista. 

✓ 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Índice de Congestionamento Índice 489 350 ⚫ 

Ações de educação sobre o Trânsito e Transporte 
Ações de 
educação 

400 755 ⚫ 

Mortes no Trânsito 
Mortes no 
Trânsito 

72 75 ⚫ 

Índice de Satisfação Geral do Transporte Coletivo Índice 5,3 5,9 ⚫ 

Infraestrutura Cicloviária Implantada Quilômetros 103 73,13  

Qualificar e Ampliar a Infraestrutura do Transporte Coletivo Quilômetros 24 19,5  
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Companhia CARRIS Porto-alegrense 

CARRIS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

67%

Não Concluído

33%

Meta atingida

87%

Meta não atingida

13%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Readequação da 
Frota - Carris 

Readequação da Frota - 
Carris 

Readequação da frota de maneira a atender a demanda de transporte de pessoas 
prevendo a otimização no dimensionamento do número de ônibus e de modelos 
compatíveis com o volume de pessoas transportadas por linha. Cumprimento do 
Decreto 20930/21(vigente) - vida útil dos ônibus, emitido pela EPTC. 

✓ 

Plano de 
Contingenciamento 

PDV (Plano de Demissão 
Voluntária) 

Criação de um plano de demissão voluntária para reduzir o quadro funcional visando 
adequar a quantidade de colaboradores à necessidade operacional da CARRIS, que 
vem enfrentando dificuldades econômico-financeiras, fruto da diminuição de 
passageiros transportados ao longo dos últimos anos. 

✓ 

Redução de Consumo de 
Combustível- Programa de 
Eficiência Energética 

O projeto visa manter sob controle o consumo de óleo diesel da frota operacional, 
pois esta é a maior despesa de insumo da Carris. Consiste em treinamento teórico 
e prático e acompanhamento constante dos motoristas com uso de simuladores e 
controle via sistema, acompanhando o consumo médio da frota. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Índice de Viagens Realizadas (IVR) Percentual 97,5% 95% ⚫ 

Passageiros por Viagem Passageiros 45 54 ⚫ 

Reclamações por Mil Passageiros Transportados Reclamações 0,12 0,12 ⚫ 

Índice de Passageiros por Quilômetro Rodado (IPK) Índice 1,70 2,11 ⚫ 
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Saldo Mensal da Câmara de Compensação Tarifária - CCT Percentual 0% 0,06% ⚫ 

Aporte de Capital na CARRIS - Média Móvel dos Últimos 12 Meses Reais R$ 3.017.737 R$ 2.420.000 ⚫ 

Custo Operacional por Quilômetro Rodado Reais R$ 9,71 R$ 8,72 ⚫ 

Quilometragem Média Rodada entre Falhas (MKBF) Quilômetros 10.500 6.388 ◼ 
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Departamento Municipal de Água e Esgotos 

DMAE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

11%

Meta não atingida

89%

Concluído

43%
Não Concluído

57%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Proteção Contra Cheias da Vila 
Asa Branca 

Executar obras de infraestrutura de drenagem na Vila Asa Branca. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Região atingida por alagamentos. Moradores da Região Noroeste de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do projeto com orçamento e identificação das áreas 
atingidas pela obra. 

Projeto e orçamento entregues. Necessário iniciar os trâmites 
para execução da obra. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macrodrenagem Rua Andorinhas 
Elaborar de projeto executivo da galeria de macrodrenagem das ruas Flamingo, Andorinhas, 
Uirapuru, Pardal e interligações das redes de micro drenagem, da sub bacia do Arroio Dilúvio.  ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Obra por força judicial, Ação Civil Pública, decisão judicial 
fixa multa diária de R$ 1.000,00 (9791687). 

Moradores da Sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio com área de 324,30 ha, população de 
aproximadamente 19.900 habitantes, concentrada na Vila CEFER e demais construções no 
entorno das Avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto Concluído. Empresa contratada para elaboração do projeto. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Loteamento Túnel Verde - Micro 
drenagem e Macrodrenagem 

Redução dos alagamentos e regularização urbanística por força de condenação judicial. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

CONDENAÇÃO: Município condenado judicialmente a realizar obras de infraestrutura no Loteamento Túnel Verde; OBRA 
INACABADA: Obra inacabada por falta de recursos; ALAGAMENTOS: População da região convive com alagamentos. 

2.000 pessoas, moradores do 
Loteamento Túnel Verde. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Assinatura do Contrato de Financiamento. 
Financiamento ainda não foi assinado. Foi enviado ofício à Brasília reforçando a 
necessidade desta operação de crédito. 

0% 

Conclusão da atualização dos projetos. Os projetos não iniciaram. Licitação em andamento. 0% 

Início do licenciamento ambiental das obras. 
Licenciamento Ambiental é condicionado ao desenvolvimento do projeto, logo ainda 
não foi iniciado. Previsão 2023. 

0% 

Início das atividades de Trabalho Técnico Social. 
Trabalho Técnico Social é condicionado ao desenvolvimento do projeto, logo ainda não 
foi iniciado. Previsão 2023. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macro e Micro drenagem no Quarto Distrito 
- Bacia do Arroio Tamandaré 

Solucionar os constantes problemas de alagamentos nesta região da cidade. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliar a capacidade de drenagem na zona norte da cidade. Moradores e frequentadores do 4º Distrito. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Estudo de concepção e levantamentos concluídos. 
Houve a contratação dos projetos, sem Ordem de Início emitida até o presente 
momento. 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Macrodrenagem no Arroio Areia - Elaboração de 
Projetos e Execução de Obras 

Mitigar os alagamentos das regiões leste e noroeste do Município de Porto Alegre através 
de 26 obras e projetos relacionados, com investimento total de 108.602.796,55, dentro 
do prazo de vigência do TC 0402499-20/2012. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Problemas de escoamento de águas pluviais nas regiões noroeste e leste da cidade, que ocasionam 
alagamentos graves, além de diversos acúmulos de água na parte norte da cidade de Porto Alegre. 

180.000 habitantes em 14 bairros da 
cidade. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

A1 - Galerias Av. Teixeira Mendes: Obra Concluída Obra Concluída. 100% 

A2 - Galerias Av. Nilo Peçanha: Obra Concluída Obra Concluída. 100% 

Casa de Bombas (EBAP) Sílvio Brum: Obra Iniciada Obra Concluída. 100% 

D5 - Tubulações Av. do Forte: Obra Concluída Não houve avanço em relação a 2021. 0% 

G1 - Galerias R. Cel. Feijó: Projeto aprovado Em estudo de concepção. 0% 

G2 - Galerias R. Cel. Feijó: G2 - Projeto aprovado Em estudo de concepção. 0% 

H1 - Galerias Av. Gal. Emílio Lúcio Esteves: Projeto Concluído Projeto básico aprovado. 60% 

H2 - Galerias R. Marechal José Inácio da Silva: Projeto Concluído Projeto básico aprovado. 60% 

I1 - Galerias Av. Sertório: Obra Concluída Obra Concluída. 100% 

I3 - Projeto Tubulação Av. Visconde de Pelotas e Obra Ampliação da 
Rede: Obra Iniciada 

Não houve avanço em relação a 2021. 0% 
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L1 - R. Ibirapuitã: Obra Iniciada Projeto básico aprovado. 40% 

R1 - Reservatório Praça Dr. Lopes Trovão: Obra Concluída Obra Concluída. 100% 

R9 - Reservatório Praça Dr. Fortunato Pimentel:  Obra Concluída Obra Concluída. 100% 

R15 - Reservatório Country Club: Obra Iniciada Projeto executivo aprovado. 60% 

R19 - Reservatório R. Mal. Simeão: Formalização da supressão do 
trecho  

Foi realizada formalização da supressão do trecho 100% 

R20 - Reservatório R. Gal. Couto de Magalhães: Projeto aprovado Em estudo de concepção. 0% 

Trabalho Técnico Social: Ordem de Início do Contrato. Dada Ordem de Início do Contrato. 100% 

Apoio Técnico Operacional: Execução 50% Execução 50% 100% 

Gestão Financeira do Contrato: Termo de Compromisso Reprogramado Em parte: documentação em análise da Caixa em 2022. 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Infraestrutura de Esgotos - Arroio Cavalhada 
Executar as obras de macro e microdrenagem para viabilização do programa pró-
moradia. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Exigência do financiamento de R$74 milhões do pró-moradia. DMAE, em avaliação na CAADHAP, as cotas não estavam 
adequadas. Compromisso do DMAE em atualizar os projetos e executar a obra. 

Moradores da Zona Sul. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Termo de Referência e Orçamento para Contratação da Obra Concluídos Não iniciado 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Abastecimento de Água da 
Ponta do Arado (SAA) - Execução de 
Obras 

Ampliação do sistema de tratamento e abastecimento de água da zona Sul de Porto Alegre, 
possibilitando regularidade do abastecimento de água e resolvendo os problemas crônicos de falta 
de água nas regiões Leste e Extremo Sul, pela duplicação da capacidade do Sistema Belém Novo. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Problemas crônicos de falta de água, especialmente nos meses de calor, nas regiões Leste 
e Extremo Sul. 

Moradores dos Bairros Lomba do Pinheiro, Lami, Hípica, 
Restinga e Aberta dos Morros, 72.992 famílias. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realizar 30% da Obra da ETA. Realizado 12% da Obra da ETA. 40% 

Concluir a Adutora de Captação de Água Bruta Obra Concluída 100% 

Execução de 50% da Implantação da Adutora de 
Recalque de Água Tratada - Restinga. 

Executado 17,5% da Implantação da Adutora de Recalque de Água Tratada - 
Restinga. 

35% 

Execução de 30% da Obra de Implantação da EBAB 
Ponta do Arado 

Executado 4% da Obra de Implantação da EBAB Ponta do Arado 13% 

Concluir Licitação da Execução da Obra de 
Implantação da Adutora de Recalque de Água Bruta 

Não ocorreu. Em função do atraso da obra da ETA, postergamos a licitação da 
Adutora de Água Bruta para 2023. 

0% 

Executar 50% das Obras da Subestação de Energia 
13,8Kv 

Não foi executada, houve duas licitações fracassadas. Terceira licitação em 
andamento. 

0% 

Executar 30% do Trabalho Técnico Social 
Executado 6% do Trabalho Técnico Social. O primeiro contrato foi rescindido e o 
processo licitatório da nova contratação demorou mais do que o previsto. 

20% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recuperação da Barragem Lomba do Sabão Tratamento das várias patologias apontadas no laudo técnico. ◼ 
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Justificativa Público-alvo 

Barragem da Lomba do Sabão degradada e com diversas situações de risco, envolvendo questões ambientais e de 
ocupações por moradores, demandando ações e obras de porte (possíveis cerca de um ano após elaboração de projeto 
e licitação), conforme laudo técnico despacho 09981201. Embora não sendo mais utilizada para a captação de água, 
funciona como reservatório para a contenção de cheias, não sendo permitida sua desativação por questões ambientais. 

Moradores dos Municípios de 
Porto Alegre e Viamão. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Supressão Vegetal Concluída Foram concluídas a supressão vegetal prevista para o exercício de 2022. 100% 

Ações Mitigatórias Definidas Ainda não foram definidas ações mitigatórias. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Obras de Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA) São João 

Expansão da distribuição de água tratada na Região Nordeste do Porto Alegre, devido às 
repetidas faltas de água. Substituição de adutora embaixo do Corredor de ônibus da Av. Assis 
Brasil, que tem apresentado rompimentos 1 vez ao ano em média, causando muito transtorno. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de solucionar as faltas recorrentes de água nos bairros Morro 
Santana, Mário Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta. 

Moradores dos bairros Morro Santana, Mário Quintana, Passo das 
Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta), 329.813 pessoas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Ouro 
Preto Concluída 

Concluído o assentamento de toda a rede, pendente entroncamentos. 95% 

Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT 
Sarandi Concluída 

Assentados 1.920m dos 3.133m de Projeto 61% 

Início das Obras de Ampliação Recalque Ouro Preto - 
Reservatório Costa e Silva- Grande Diâmetro DN900 

Revogada a licitação em função de questionamentos de licitantes. 0% 

Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da 
EBAT Manoel Elias II Concluída 

Objeto retirado do escopo, em função de alteração de Setorização 0% 
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Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da 
EBAT Sarandi Concluída 

Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico, estrutural. Em atualização 
projeto elétrico, necessário também à conclusão do orçamento. 

90% 

Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da 
EBAT Ary Tarragô Concluída 

Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico, estrutural. Em atualização 
projeto elétrico, necessário também à conclusão do orçamento. 

90% 

Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da 
Adutora de Recalque da EBAT Ary Tarragô Concluída 

Concluída revisão do projeto hidráulico, mecânico e orçamento, aguardando 
apenas conclusão do projeto da EBAT para Licitação em conjunto. 

100% 

Revisão Projetos e Orçamentos para Implantação da 
Adutora de Recalque EBAT Manoel Elias II Concluída 

Incluído no projeto da Adutora de Recalque da EBAT Ary Tarragô. 100% 

Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação do 
Reservatório Manoel Elias IV Concluída 

Aguardando conclusão do processo de desapropriação da área para atualizar 
o orçamento. 

50% 

Início das Obras de Ampliação da Adutora de Recalque da 
EBAT Sarandi 

Obra iniciada em 01/09/22. 100% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Titularidades das Estações 
de Bombeamento de Águas 
Pluviais (Ebaps) 

EBAPs 1 a 4 
Pesquisa de documentação pela equipe própria do DMAE. Imóveis pertencentes ao 
Estado e com alguma documentação obtida. ◼ 

EBAPs 5 Pesquisa de documentação pela equipe própria do DMAE. ◼ 

Demais EBAPs 
Contratação de prestação de serviço para obtenção de titularidades das Estações de 
Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), conhecidas também por Casas de Bombas, 
visando novos investimentos em drenagem. 

◼ 

Dragagem e 
Desassoreamento de 
Arroios, Valas, Canais e 
Bacia 

Dragagem Zona Norte 
Execução dos serviços de Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e 
Bacias Abertas preferencialmente na Zona NORTE no Município de Porto Alegre com 
transporte e destino final dos resíduos removidos. 

✓ 

Dragagem Zona Sul 
Execução dos serviços de Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e 
Bacias Abertas preferencialmente nas Zonas SUL e extremos SUL e no Município de 
Porto Alegre com transporte e destino final dos resíduos removidos.  

✓ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Dragagem do Dilúvio Dragagem do Dilúvio. ✓ 

Produção Complementar de 
Água Tratada para Regiões 
Extremo Sul e Leste 

Estação de Tratamento 
de Água (ETA) 
Compacta e 
Automatizada 

Contratação por 54 meses, com atingimento da produção de 300L/s na Estação de 
Tratamento de Água Compacta para complementar a produção de água tratada no 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Belém Novo, enquanto são executadas as 
obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Capacidade de Bombeamento das Casas de Bombas Pluviais Percentual 85,00% 90,19% ⚫ 

Cobertura da Rede de Esgoto Cloacal Percentual 72,93% 72,10% ⚫ 

Perdas na Distribuição de Água Percentual 31,47% 27,02% ⚫ 

Índice de Qualidade da Água Distribuída Índice 90 94,48 ⚫ 

Rede de Drenagem Implantada Metros 6.500 14.313 ⚫ 

Desempenho do Processo de Tratamento de Esgoto Percentual 90% 100% ⚫ 
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EIXO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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Secretaria Municipal de 

SAÚDE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

37%

Meta não atingida

50%

Cancelado

13%

Concluído

43%
Não Concluído

57%

Meta atingida

90%

Meta parcialmente atingida

10%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista - 
CERTA 

Implantar o Centro de Referência em Transtorno do 
Espectro Autista. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto consiste na implantação de um centro de referência especializado em saúde da pessoa autista. O centro irá organizar e 
disponibilizar os recursos e serviços para atendimento às necessidades de saúde específicas dos usuários. Poderá, além da oferta de 
atendimento em saúde especializado, proporcionar formação continuada de professores que atuam na rede municipal de ensino para 
fortalecer as redes de apoio à formação docente, com serviços e recursos que fortaleçam a inclusão profissional dos educandos. 

Portadores de 
Espectro Autista 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do Projeto 
Lei, decreto e Edital de Chamamento Público 
publicados. 

95% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Adequação da logística de insumos para compras da 
SMS (DAPS, HPS, HMIPV e CMU (PACS e SAMU)) 

Centralizar os processos de aquisição de insumos da SMS, buscando celeridade 
nos fluxos e alinhamento para não ocorrer duplicidade nos pedidos. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Adequação dos almoxarifados da SMS para gerenciamento dos estoques e melhor previsão de compras. DAPS, HPS, HMIPV e CMU (PACS e SAMU) 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Diagnóstico Situacional do processo de compras: HPS, HMIPV, PACS e EMAT. Concluído. 100% 

Proposição e Implantação de melhorias. Concluído. 100% 



 

70 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Utilização do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão 

Aumentar base de cidadãos que fazem uso do PEC; Disponibilizar acesso ao PEC para profissionais de saúde, de 
instituições públicas, contratadas e conveniadas, garantindo sigilo e confidencialidade das informações; Garantir 
agilidade para o acesso aos resultados de exames de imagem e laboratoriais; Acompanhar da validade das 
prescrições e a relação dos medicamentos recebidos pelo SUS; Verificar os boletins de atendimento de consultas 
e internações hospitalares; Agendar  consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é uma ferramenta digital que permite maior agilidade ao paciente para o 
agendamento de consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas Unidades de Saúde, além de permitir a consulta 
dos resultados de exames de imagem e laboratoriais; acompanhamento das prescrições e medicamentos recebidos, bem 
como verificação dos boletins de atendimento de consultas e internações hospitalares. O PEC é ferramenta essencial na 
transição do cuidado, na medida em que os dados clínicos estarão disponíveis para todos os profissionais de saúde envolvidos 
na assistência direta do paciente, agilizando e qualificando a tomada de decisão, bem como otimizando o uso de recursos 
pela redução da necessidade de repetição de exames e outros procedimentos. 

Cidadãos residentes na 
cidade de Porto Alegre; 
Profissionais de Saúde do 
Sistema Único de Saúde e 
da Saúde Suplementar. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Criação do GT Interoperabilidade e Segurança dos Dados Grupo de Trabalho criado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação da Infraestrutura dos Serviços de Saúde Executar 18 obras de construção e reforma. Elaborar 15 projetos. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Melhoria das estruturas físicas utilizadas para atendimento em saúde do Munícipio. 
Usuários e trabalhadores dos sistemas 
de saúde - SUS. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir 59 entregas, conforme documento anexo ao projeto. 17 entregas concluídas. 29% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano Ação Rua - SMS 

Oferecer ações de ampliação de acesso aos direitos de saúde, de forma Inter setorial, com as políticas de 
assistência social, de moradia, de trabalho, de qualificação profissional e de cultura, possibilitando a oferta e a 
articulação de maneira mais oportuna do cuidado integral, na perspectiva da redução de danos, da promoção da 
autonomia e do protagonismo dessa população. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

De acordo com o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua, trata-se de grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Essa população se caracteriza, ainda, pela utilização 
de logradouros públicos (praças, jardins, canteiros, marquises, viadutos) e áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, 
carcaças de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como unidades de 
serviços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória. 

Pessoas em situação de 
rua e em vulnerabilidade 
social, com preferência 
para o atendimento de 
mulheres gestantes. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a implantação do Consultório na Rua - Navegantes Implantação do Consultório na Rua Concluída. 100% 

Concluir a implantação do Consultório na Rua - Bom Jesus Implantação cancelada. 0% 

Concluir a Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda – Navegantes Implantação do Consultório na Rua Concluída. 100% 

Concluir a Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda – Bom Jesus Oficina de Saúde, Trabalho e Geração de Renda cancelada. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Telessaúde - Atendimento Pré-Clínico e Especialidades 
Médicas 

Ampliar o fornecimento dos serviços de saúde especializados e reduzir o 
tempo de espera para uma consulta. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Melhor aproveitamento dos recursos instalados de saúde pública no Município com 
direcionamento responsável e guiado por padronização de encaminhamento da demanda 
para o serviço adequado para sua condução. 

População residente em Porto Alegre/RS e usuária do 
Sistema Único de Saúde – SUS que se encontra na fila de 
espera por atendimento médico especializado. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a Construção do Projeto - Telemedicina Especialidades 
Médicas. 

Conclusão da Construção do Projeto e Lançamento da POC 
Urgências. 

100% 

Concluir a Contratação de Empresa - Credenciamento Empresa não contratada. 0% 

Concluir o Serviço de Telemedicina - Atendimento de Especialidades 
Médicas. 

Serviço de telemedicina não implantado. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação da Oferta de 
Serviços de Saúde Mental 
nos Territórios 

Ampliar a oferta de atendimento especializado em saúde mental para situações que requerem atendimento 
em CAPS, em agravos não relacionados ao uso de álcool e outras drogas, tanto para adultos quanto para 
crianças e adolescentes. também se faz necessária a ampliação da oferta de acolhimento em Serviços 
Residenciais Terapêuticos, dada a crescente demanda e atendendo aos preceitos da reforma psiquiátrica. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Implantação de novos CAPS, Requalificação dos CAPS II adulto e infantil para 
modalidade III e ampliação de vagas para SRT. 

Usuários que requerem atendimento especializado em saúde mental, 
de acordo com as diretrizes da Matriz de Agravos vigente. 

Metas 2022 Realizado % estimado 
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Concluir a Habilitação das Equipes (ESMA GCC, ESMA NEB, EESCA PLP, 
EESCA e ESMA RES, EESCA e ESMA NHNI NAV). 

Serviços incluídos no Plano de Ações Articuladas do Estado. 70% 

Concluir a Implantação do CAPSi - Lomba do Pinheiro próximo da região sul 
atendendo ambas regiões. 

Implantação do CAPSi não concluída. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Controle e Prestação de Contas das Parcerias da 
Secretaria Municipal de Saúde 

Qualificar o monitoramento, controle, a avaliação e prestação de contas das 
parcerias já firmadas.  

Justificativa Público-alvo 

Considerando o expressivo passivo de prestação de contas financeiras sem análise e sem conhecimento prévio sobre o 
cumprimento ao não das metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho, bem como a necessidade de se tratar o passivo 
de prestações de contas que estão sem análise de acordo com a legislação e apontamentos de auditoria interno e apontamentos 
do Tribunal de Contas. Da mesma forma, a falta de sistematização constatada no âmbito da SMS no que se refere ao 
monitoramento, controle e avaliação das parcerias já firmadas e a necessidade de elaboração de manual de prestação de contas 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a ser aplicados nas parcerias vigentes. E por fim, a necessidade de customização ou 
aquisição de sistema que garanta transparência e controle das parcerias vigentes, nos termos do art. 65 da Lei 13.019/14. 

Secretaria Municipal 
de Saúde e Entidades 
parceiras firmadas via 
13.019 

Justificativa do cancelamento 

Considerando a decisão de retorno ao COMPAR e à utilização do SGP, o projeto foi cancelado. 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Acreditação Ouvidoria Acreditação Ouvidoria SUS Acreditação Ouvidoria SUS ✓ 
Reabertura de Unidades 
de Saúde 

Unidade de Saúde Ilha do 
Pavão 

Locar o espaço na Rua A, n° 45, e realizar readequação do espaço para 
funcionamento do equipamento. ✓ 

Farmácia de 
Medicamentos Especiais 

Farmácia de Medicamentos 
Especiais 

Municipalização da Gestão da Farmácia de Medicamentos Especiais de Porto 
Alegre ✓ 

Revisão dos Contratos da 
Saúde 

Revisão dos Contratos da Saúde Grupo de Trabalho para Revisão dos Contratos da Saúde ◼ 

Qualificação da Gestão 
de Acesso a Consultas 
Especializadas e 
Cirurgias 

Qualificação da Gestão de 
Acesso a Consultas 
Especializadas 

Consiste na ampliação da oferta de consultas especializadas contratualizadas 
pela prefeitura Municipal de Porto Alegre e utilização dos recursos de 
telessaúde e telemedicina para reduzir o tempo de espera naquelas 
especialidades com maior demanda e suporte aos médicos da Atenção 
Primária à Saúde. 

◼ 

Qualificação da Gestão de 
Acesso a Cirurgias 

Consiste na ampliação da oferta de cirurgias nos hospitais contratualizados 
pela PMPA de forma a reduzir o tempo de espera naqueles procedimentos com 
maior demanda. 

◼ 

Qualificação da Gestão de 
Acesso a Exames 

Qualificação da Gestão de Acesso a Exames. ◼ 
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Indicadores 

Indicador Unidade de Medida Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Saúde da Família Percentual 68,00% 65,53% ⚫ 

Cobertura Vacinal da População Contra a Covid-19 Percentual 70% 85,60% ⚫ 

Unidades de Saúde da Atenção Primária com Horário de Funcionamento 
Ampliado 

Unidades de Saúde 38 39 ⚫ 

Implantação do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista Percentual 50% 50% ⚫ 

Cidadãos acessando o Sistema de Prontuário Eletrônico Cidadãos 2.500 19.792 ⚫ 

Serviços de Saúde Bucal na Atenção Primária Estruturados e com Acesso à 
Prótese Dentária 

Serviços de Saúde 
Bucal 

2 2 ⚫ 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 
Coeficiente por mil 

nascidos vivos 
8,5 7,7 ⚫ 

Mutirões de Cirurgias Eletivas Realizados Mutirões 1 1 ⚫ 

Farmácias Distritais no Município de Porto Alegre Farmácias Distritais 11 10 ⚫ 

Taxa de Cura dos novos casos de Tuberculose Percentual 55,0% 44,3%  
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Hospital de Pronto Socorro 

HPS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Infraestrutura do Hospital 
(reformas em geral) - HPS 

Melhorar a infraestrutura existente com a finalidade de oferecer melhores condições na ambiência e 
segurança dos pacientes, familiares e trabalhadores do HPS.  

Justificativa Público-alvo 

Adequação conforme as normas sanitárias e regulamentadoras vigentes, atendendo aos requisitos de segurança, 
humanização e éticos. 

Pacientes, familiares e 
trabalhadores do HPS. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a Reforma Unidade Pediátrica Reforma Unidade Pediátrica concluída. 100% 

Concluir Novo contrapiso e instalação de piso vinílico em vários andares do 
hospital. 

Contrapiso e instalação de piso vinílico concluídos. 100% 

Concluir a Aquisição Camas Elétricas 48 camas elétricas adquiridas. 80% 

Concluir a Qualificação Refeitório Qualificação 80% concluída. 80% 

Concluir Aquisição Carro Anestesia Carro de Anestesia adquirido. 100% 

Concluir a Aquisição de Equipamento Fibrobroncoscópio Equipamento fibrobroncoscópio adquirido. 100% 

Concluir a Implantação Sistema de monitorização. Sistema de Monitorização implantado. 100% 

Concluir a Execução da Reforma na UTI 4º andar Obra em andamento. 85% 

Concluir a Demolição das Casas Anexas Em contratação de empresa para demolição das casas. 50% 
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Conclusão da Obra de Cobertura e Substituição do Forro do 5º Pavimento do 
Bloco Principal. 

Em atualização de orçamento para contratação de 
empresa. 

0% 

Concluir a reforma da UTI 3º andar Reforma não iniciada. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Acreditação ONA - HPS Tornar o HPS num hospital acreditado. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A Acreditação hospitalar é um processo de avaliação de instituições prestadoras de serviços na área de saúde para verificação do 
cumprimento de requisitos criados, com o objetivo de aperfeiçoar a segurança e a qualidade no serviço prestado. A acreditação hospitalar 
é um procedimento que busca estimular a melhoria contínua dos processos das instituições de saúde, por meio do estabelecimento de 
padrões e de metas que devem ser observadas por elas em seu dia a dia operacional assumindo do compromisso de cumpri-las. A 
Acreditação hospitalar é pautada pelos princípios da educação, do método e da técnica. Em outras palavras, é uma estratégia que se 
vale desses três princípios para promover uma melhoria contínua dos processos no âmbito de uma unidade de saúde. Além disso, a 
intenção é incorporar tais princípios na cultura de uma instituição de saúde, para que assim ela adote boas práticas e alcance os seus 
objetivos não só de maneira mais ágil, mas com qualidade e eficiência. 

Pacientes, 
familiares e 
trabalhadores. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação da empresa para realizar ACREDITAÇÃO ONA no HPS Termo de Referência em fase final de elaboração. 0% 

 

  



 

79 

 

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas 

HMIPV 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta não atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma do Centro Obstétrico (CO) 
O objetivo do Projeto é readequar as áreas do atual Centro Obstétrico no 10º do Bloco A para que 
atendam as normas dos quartos PPPs, remanejando a emergência obstétrica e a observação para 
o andar térreo do hospital. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

A reforma do Centro Obstétrico visa o redimensionamento do espaço hoje existente, ampliando e melhorando o 
atendimento das grávidas e puérperas internadas, bem como busca oferecer o parto humanizado com os novos 
quatros PPPs. 

Mulheres grávidas e puérperas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir a Contratação de Projetos Complementares Contratação não iniciada. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reestruturação do Centro de Referência no 
Atendimento Infanto-Juvenil (CRAI) e Implantação 
do Centro de Referência da Mulher 

Conjugar esforços entre TJ/RS, MP/RS, SMS e HMIPV para a reforma e ampliação do 
espaço destinado ao CRAI, localizado no HMIPV. Articulação das linhas de cuidado 
envolvidas na proteção das mulheres. Otimizar recursos e evitar deslocamentos 
múltiplos entre saúde e segurança, evitando a revitimização. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

CRAI presta assistência integral pelo Sistema Único de Saúde a crianças e a adolescentes vítimas de abuso, em âmbito 
municipal e estadual e há necessidade de reforma e ampliação da estrutura física disponibilizada ao CRAI, o que permitirá 
a qualificação e ampliação do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Em relação ao Centro de 
Referência da Mulher, há demanda reprimida, dissociada e que necessita de qualificação técnica especializada para 
acolhimento das mulheres vítimas de violência sexual. A partir da violência sexual, se previne também outros tipos de 
violência por meio do acolhimento. 

Crianças e adolescentes 
vítimas de abuso, bem como 
mulheres vítimas de violência 
a partir de 18 anos. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir o Convênio Tribunal de Justiça (TJ/RS) Convênio concluído. 100% 

Conclusão dos Projetos Arquitetônicos e complementares. 
Em contratação de empresa para atualização do 
orçamento e cronograma físico-financeiro. 

0% 
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Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

29%

Meta atingida

21%

Meta parcialmente atingida

5%

Meta não atingida

42%

Cancelado

3%

Meta atingida

47%

Meta parcialmente atingida

12%

Meta não atingida

41%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plataforma de Gestão 
Educacional 

Contratação de empresa nacional para fornecimento de licença de acesso a plataforma de gestão educacional 
para uso da rede municipal de escolas (setores administrativos, escolas da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental), na modalidade software como serviço ("SaaS - Software as a Service"). 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

A SMED atualmente conta com um sistema legado SIE para a gestão de dados educacionais de sua rede própria de 
escolas. O atual sistema é obsoleto e há a necessidade de sua substituição por plataforma em nuvem e adição de novos 
módulos para a adequada gestão e tomadas de decisões. 

Gestores, professores e alunos 
da RME. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração do Projeto Básico. Plataforma comprada e implantada. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Processos de Avaliação 
Organizar os períodos de avaliação, a quantidade de instrumentos aplicados e definir uma 
forma única de expressar resultados na Rede até o final de 2021. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

A Rede Municipal de Ensino apresenta diferentes processos avaliativos efetivados e formas de expressar os 
resultados atingidos pelos estudantes. No Ensino Fundamental, essa situação prejudica a análise do 
rendimento e a transferência dos estudantes dentro da Rede. Na Educação Infantil, esse contexto compromete 
uma análise qualificada sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. 

Estudantes da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental; e Professores que atuam na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Avaliação Diagnóstica, com provas de Língua Portuguesa e Matemática para os 2º, 5º e 9º anos, em duas 
edições: março e outubro. A primeira já está em processo e será aplicada dia 31 de março de 2022. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação da Conectividade nas 
Escolas - Internet Wi-Fi 100% 

O projeto tem como principal objetivo técnico implantar em todas as escolas próprias da rede municipal 
o acesso completo e qualificado à Internet não cabeada (Wi-Fi) com protocolo de autenticação de 
usuário para alunos, professores, colaboradores e gestores, em todas as áreas da escola (100% de 
cobertura intramuros).  

✓ 

Justificativa Público-alvo 

A necessidade de ampliação da fluência digital dos estudantes, associada à necessidade de ampliar também o uso das novas 
tecnologias disponíveis à educação nos espaços escolares, exige a qualificação da infraestrutura de conectividade operada nas 
escolas. O acesso à Internet sem fio (Wi-Fi) em todos os espaços escolares oportunizará a todos os atores envolvidos nos processos 
de ensino e aprendizagem (gestores, professores, colaboradores e estudantes) a terem acesso a plataformas de conteúdo, a 
plataformas de gestão educacional e demais recursos digitais disponíveis ao campo educacional. 

Professores, 
colaboradores, 
gestores e 
estudantes. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do Projeto nas 98 escolas municipais da rede própria: com previsão de conclusão em 
fevereiro de 2022. 

Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Aluno Conectado – 
Chromebooks 

Transformação das atuais 98 escolas da rede própria em escolas inovadoras, através da aquisição de equipamentos 
do tipo Chromebook, da construção dos Planos de Inovação Locais e da implementação de Salas Inovadoras. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Garantir o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem, atrelando as entregas 
a apresentação de plano de inovação local das escolas. 

Estudantes da RME. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de 25.000 Chromebooks e 850 Estações de Recarga (em fase de licitação). Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Mais Tempo na 
Escola 

Ampliação dos espaços e tempos de permanência dos estudantes em quatro escolas da RME até 2024, com a oferta 
de, no mínimo, 35 horas semanais, quatro refeições/dia e atendimento com professores da rede municipal. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

A Educação Integral que propomos está fundamentada na política pública nacional, PNE/2014, e consolidada nos documentos 
educacionais do Rio Grande do Sul, referendados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece na Educação 
Básica a formação e o desenvolvimento humano global. Ampliar oportunidades de aprendizagem de forma mais criativa e 
eficiente, valorizando o potencial humano para o enfrentamento daquilo que pode e deve ser novo, mas ao mesmo tempo muito 
significativo, isto é, que representam os espaços e os tempos de convívio com os seus pares, onde possam estabelecer as 
relações   em todas as dimensões: cognitiva, social, emocional e afetiva, as quais exigem posturas muito diferenciadas que vai 
muito além de transmissão do conhecimento. Assim, a escola torna-se um dos elementos essenciais ao desenvolvimento do 
cidadão, dada a sua natureza educativa e o potencial formador e transformador. 

Estudantes de Ensino 
Fundamental das RME. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Adesão de cinco escolas ao programa. Concluído. 100% 

Lançamento do programa. Concluído. 100% 

Adequação da matriz curricular das escolas. Concluído. 100% 

Atendimento de 1600 estudantes. Concluído. 100% 

Ampliação da jornada para 9 horas de atendimento. Concluído. 100% 

Oferta de cinco refeições diárias para os estudantes. Concluído. 100% 

Aquisição de mobiliários. Concluído. 100% 

Aumento do repasse financeiro para manutenção das escolas. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Contratos Jurídicos Qualificar processos jurídicos internos e dar agilidade no atendimento das demandas. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de tramitação célere dos processos para dar vazão às demandas internas da SMED. Departamentos da SMED. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração de contratos e termos aditivos. Concluído. 100% 

Processos de inexigibilidades/dispensas de licitação. Concluído. 100% 

Acompanhamento de processos prioritários. Concluído. 100% 

Elaboração de pareceres, encaminhamentos e monitoramentos junto à PMS/ PGM. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Registro de Preços para o Transporte Escolar Contratação de Transporte escolar para as 98 escolas municipais de Porto Alegre. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Contratação de serviço de ônibus para o deslocamento dos alunos e professores em eventos pedagógicos realizados dentro 
do município de Porto Alegre 

98 Escolas municipais de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Formação de Ata de Registro de Preço para contratação de serviço de ônibus para o deslocamento dos alunos 
e professores em eventos pedagógicos realizados dentro do município de Porto Alegre. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Feira de Iniciação 
Científica 

Execução do Projeto de Iniciação Científica nas escolas da RME, com a realização de mostras internas nas escolas 
bem como de um Salão de Iniciação Científica, integrando toda da RME, com a premiação dos melhores trabalhos. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Realização de Salão de Iniciação Científica com todas as Escolas da RME, com saídas e atividades pedagógicas que 
contribuem desenvolvimento do aluno. 

98 Escolas Municipais de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Executar o Projeto de Iniciação Científica, contemplando todos os estudantes da RME. Concluído. 100% 

Realizar Mostras Internas de Trabalhos (em todas as escolas da RME); Concluído. 100% 

Realizar o Salão de Iniciação Científica da RME. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recursos Humanos 
Qualificar o atendimento à rede de escolas da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da contratação de 
profissionais. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Qualificar o atendimento na rede escolar de Porto Alegre efetuando a contratação de profissionais de Apoio Administrativo, 
Serviço de manutenção, Serviços de Portaria, Limpeza e Cozinha. Contratar Estagiários, Monitores e Professores que irão 
auxiliar no desenvolvimento de novos projetos e qualificação do ensino. 

Rede de escolas municipais 
de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação de professores, monitores, profissionais de apoio administrativo, 
porteiros, auxiliares de serviços gerais e de cozinha. 

Concluído, exceto apoio administrativo. Há concurso 
em andamento. Previsão de nomeações para 2023. 

90% 
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Acompanhamento especial dos processos Sei referentes a cada contratação. Concluído. 100% 

Encaminhamento de Projetos de Lei referente às demandas de recursos humanos 
junto a esta Secretaria. 

Concluído. 100% 

Elaboração de Termos de Referência, Editais, Contratos e demais documentos 
pertinentes à contratação. 

Concluído. 100% 

Execução dos processos de ingresso, lotação e entrada em exercício dos novos 
servidores na RME por meio de concurso público ou processo seletivo simplificado. 

Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Parceria com o SESI Oferecer cursos de formação continuada para professores e gestores. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Promover a qualificação pedagógica e o acompanhamento sistêmico entre SMED e escolas comunitárias de 
educação infantil. 

Gestores e Professores da rede de 
escolar do município. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Curso para gestores das escolas comunitárias de educação infantil. Concluído. 100% 

Assessoria para acompanhamento das escolas comunitárias de educação infantil. Concluído. 100% 

Curso de formação para articuladores tecnológicos das escolas próprias. Concluído. 100% 

Curso de formação para professores de projetos das escolas próprias. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos Espaços para 
Alimentação Escolar 

Qualificar os espaços relacionados à oferta de alimentação escolar (cozinha e refeitório) e, 
consequentemente melhorar as condições de trabalho dos funcionários envolvidos e a qualidade das 
refeições ofertadas aos estudantes da RME de Porto Alegre, por meio da aquisição de equipamentos, 
utensílios e mobiliário de cozinha e refeitório, com perfeito estado de conservação e funcionamento. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto visa a qualificação de todos os espaços relacionados à oferta de alimentação nas 98 escolas próprias da Rede Municipal 
de Ensino, por meio da aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha e refeitório dos estabelecimentos de 
ensino. Há, em muitas escolas, equipamentos e utensílios demasiado antigos e em precário estado de conservação. Além disso, 
faltam equipamentos básicos como balanças de precisão e medidores, por exemplo, que contribuiriam com a conferência dos 
pedidos de gêneros quando chegam na escola, na padronização das quantidades de ingredientes nas preparações constantes 
nos cardápios, etc., resultando em melhor uso do recurso. A disponibilidade de utensílios adequados otimizará o preparo de 
alimentos e possibilitará a oferta de novas preparações. A compra de equipamentos, como freezers, refrigeradores, balcões 
térmicos, aumenta a segurança das refeições ofertadas, pois promove a adequada conservação dos alimentos e previne a 
proliferação de microrganismos causadores de doenças transmitidas por alimentos. Dessa forma, o projeto agrega qualidade 
às refeições ofertadas aos estudantes, contribuindo com sua saúde, desenvolvimento e desempenho nos estudos. Inúmeras 
evidências demonstram que bons níveis educacionais também são resultado de alunos que recebem alimentação equilibrada e 
em acordo às suas necessidades, tendo em vista o papel da nutrição adequada no desenvolvimento físico e cognitivo das 
crianças, bem como na promoção da saúde de todos os estudantes. A refeição balanceada e controlada em ambiente escolar 
ou em casa torna a melhorar a aprendizagem, capacidade física, memória e energia. 

Estudantes matriculados 
nas 98 escolas próprias 
e 213 Escolas 
Comunitárias de 
Educação Infantil da 
Rede Municipal de 
Ensino (RME) de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha para introdução alimentar de crianças matriculadas nas 
escolas próprias e parceiras de educação infantil. 

Concluído. 100% 

Aquisição de utensílio de cozinha (termômetro) para controle de temperatura durante a manipulação de 
alimentos de escolas parceiras. 

Concluído. 100% 

Aquisição de utensílios de cozinha para qualificação do cardápio de escolas próprias de educação infantil e 
fundamental. 

Concluído. 100% 

Aquisição de equipamentos de cozinha para qualificação do cardápio de escolas próprias de educação 
infantil e fundamental. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Aquisições de 
tecnologia SMED 

Renovação dos equipamentos para cada uma das 98 escolas da rede própria, através da aquisição de dispositivos, 
garantindo o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto visa a renovação e atualização de equipamentos de tecnologia para as Unidades Administrativas das 98 escolas próprias da 
rede e das salas de aulas das EMEFs, EMEM, EMEB, EMEEFs e EMEIs. A finalidade do projeto é oferecer múltiplas experiências de 
aprendizagem aos alunos da rede municipal, e novas possibilidades pedagógicas, com equipamentos, dispositivos e soluções de 
tecnologia voltados para a qualificação dos processos de ensino e aprendizagem mobilizados através da utilização de tecnologias 
educacionais do século XXI. 

98 escolas da 
rede própria. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Definição de especificações de TI para projetos SMED e aquisição de equipamentos para o projeto Upgrade 
Escolar. 

Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cidade Empreendedora 
Possibilitar qualificação para que o professor prepare o estudante a exercer uma observação crítica e qualificada, 
propondo soluções que transformem a sua vida e a dos demais representantes da comunidade. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A educação empreendedora é uma ferramenta para os professores despertarem e motivarem os educandos para a 
construção de ideias inovadoras, auxiliando na formação de cidadãos críticos, autônomos e transformadores. 

Professores e estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração do Projeto Básico. Concluído. 100% 

Montagem do Cronograma de cursos e de horários a serem oferecidos. Concluído. 100% 
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Montagem da estratégia de participação e engajamento dos professores em 
conjunto com a equipe pedagógica. 

Concluído. 100% 

Desenvolvimento de site do projeto para conhecimento e inscrição dos 
interessados. 

Concluído. 100% 

Execução dos cursos. Concluído. 100% 

Acompanhamento das ações e impacto dos cursos nas escolas. Concluído. 100% 

Compartilhamento dos projetos gerados através de feira de exposição. Replanejado para 2023. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

CIPAVE 
Implementar nas 98 escolas da RME o Programa CIPAVE visando a prevenção de acidentes e violência na 
escola. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto visa a prevenção de acidentes e violência nas 98 escolas municipais. 98 Escolas Municipais de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Organização das comissões das escolas, estamos recebendo os nomes dos integrantes 
das comissões. 

Concluído. 100% 

Complementação do pedido das compras, conforme solicitação e detalhamento do setor 
financeiro da SMED prazo até 14/02/22. 

Concluído. 100% 

Envio de documentos complementares da AJURIS para a PMS até 11/02/21. Concluído. 100% 

Construção do Termo de Referência dos seminários CIPAVE. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Educação para o Desenvolvimento Sustentável Institucionalizar a Educação para a Sustentabilidade nas 98 escolas próprias da RME. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Trata-se da implementação do Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e do Programa de 
Gestão Ambiental Escolar (PGAE) nas 98 escolas próprias da RME em alinhamento com a legislação municipal vigente - 
Plano Municipal de Educação Ambiental, Lei Municipal 12.561/2019 e do Plano de Logística Sustentável, Decreto Municipal 
21.112/2021 - e com os 17 ODS da ONU, a partir da organização do Núcleo de Educação Ambiental da SMED. 

Professores, gestores 
escolares e alunos da rede 
municipal de escolas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implementação do Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e do 
Programa de Gestão Ambiental Escolar (PGAE) nas escolas próprias da RME em alinhamento com a 
legislação municipal vigente - Plano Municipal de Educação Ambiental, Lei Municipal 12.561/2019, 
Plano de Logística Sustentável, Decreto Municipal 21.112/2021 e com os 17 ODS da ONU. 

Concluído. 100% 

Organização do Núcleo de Educação Ambiental da SMED. Concluído. 100% 

Qualificação dos gestores escolares em gestão ambiental. Concluído. 100% 

Realização de diagnóstico socioambiental nos territórios ocupados pelas escolas e elaboração da 
agenda socioambiental; 

Concluído. 100% 

Formação dos professores e prestadores de serviços em Educação Ambiental. Concluído. 100% 

Aquisição de biodigestores. Em andamento via licitação 50% 

Aquisição de materiais de consumo e permanente para a composição das Salas Verdes (horta, 
cisterna, viveiro de mudas, relógio solar, composteira, telhado verde). 

Não realizado por questões 
orçamentárias. Previsto para 2023. 

0% 

Contratação de serviços de consultoria e assessoria ambiental. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Segurança nas Escolas Reduzir as recorrentes ocorrências de furtos, roubos e as situações de violência. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A contratação do serviço de Vigilância Desarmada justifica-se devido a necessidade de se resguardar as escolas da rede municipal, 
as quais estão sofrendo constantes furtos de cabos de energia elétrica, unidades externas de ar condicionado tipo Split e 
arrombamentos. A maioria das ocorrências se dão no período diurno, quando as escolas não têm a presença de um vigilante. 

Escolas da Rede 
municipal de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Ampliação do serviço de noturno para 24h de vigilância. Concluído. 100% 

Renovação e integração do aparato tecnológico de segurança. Concluído. 100% 

Avaliação do sistema de câmeras e alarmes disponíveis para renovação, ampliação do número de câmeras e 
integração dos sistemas com objetivo de ampliar o monitoramento em tempo real no CEIC (Centro Integrado de 
Comando da Cidade de Porto Alegre) para uma melhor resposta da Guarda Municipal quando acionada. 

Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Extensão do horário de atendimento na educação infantil 
Aumentar o percentual de escola de educação infantil com horário estendido 
para 100% até 2024. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Contexto de famílias trabalhadoras com necessidade de ampliação de atendimento na educação infantil para organização da logística 
da família. Além disso, a maior carga horária das escolas possibilita maior investimento no desenvolvimento integral das crianças. 

Família dos alunos 
e os alunos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Adesão de 64 escolas ao novo modelo de parceria. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Organização Curricular 

A Rede Municipal de Ensino oferece diferentes formatos para a efetivação da aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças e estudantes, prejudicando uma análise e um acompanhamento dos processos realizados. No 
Ensino Fundamental, cada escola apresenta componentes curriculares e cargas horárias diferentes, de acordo 
com a sua própria organização. Na Educação Infantil, não há uma organização curricular voltada ao 
desenvolvimento das crianças. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Implementar uma nova organização curricular para a Rede Municipal de Ensino, garantindo em todas as escolas 
os mesmos componentes curriculares, tempos de aula comuns e uma rotina processual, até o final de 2022. 

Professores que atuam na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Validação das matrizes curriculares. Concluído. 100% 

Adequação dos documentos escolares. Concluído, Aguardando publicação. 90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Correção de Fluxo 
Idade-ano 

Reduzir para 10% e 30% o quantitativo de estudantes em distorção idade/ano, respectivamente dos Anos Iniciais 
e Finais do Ensino Fundamental, promovendo a recuperação de suas aprendizagens, até o final de 2024. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Dados educacionais da Rede Municipal de Ensino apontam elevado índice de repetência e de distorção 
idade/ano dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental e, como consequência, a obstrução do fluxo 
escolar. 

Estudantes com dois (02) anos de distorção 
idade/ano matriculados do 3º ao 8º ano do 
Ensino Fundamental. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Corrigir a distorção idade/escolar de, aproximadamente, 1232 estudantes, distribuídos em 77 
turmas, contemplando 30 escolas da RME. 

Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projetos pedagógicos 
Qualificar o aprendizado e potencializar a integração de diferentes áreas de conhecimento, dos alunos e 
professores da rede municipal de Porto Alegre.  

Justificativa Público-alvo 

Possibilita a comunidade escolar vivenciar diversas experiências culturais, artísticas, corporais, afetivas. Alunos da rede municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto Saídas Pedagógicas. Concluído. 100% 

Territórios Negros em POA - 2022-2025. Concluído. 100% 

Hortas Agroecológicas como ferramenta de Integração entre Comunidade 
Escolar e Quilombola. 

Não executado em razão de replanejamento da SMED. 0% 

SECON-POA - Semana da Consciência Negra de Porto Alegre. Concluído. 100% 

Adote um escritor. Concluído. 100% 

Teatro na Semana da Alimentação. Concluído. 100% 

Mostra de Alimentação Escolar. previsto para 2023 - parceria PSE 0% 

A Educação Inclusiva na contemporaneidade. Não executado em razão de replanejamento da SMED. 0% 

Seminário A Importância da Literatura no Processo da Aprendizagem. Concluído. 100% 

Salão de Iniciação Científica. Concluído. 100% 

 



 

96 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Formações Pedagógicas 

Qualificar as ações de Educação em Direitos Humanos e Educação para as Relações Étnico-Raciais na Rede 
Municipal de Ensino/RME de Porto Alegre, a partir da participação de Palestrantes habilitados e com experiência 
reconhecida nas Comunidades Acadêmica e Etnocentrada (Indígena, Quilombola e Negra), bem como propiciar 
o compartilhamento de experiências e ações planejadas e fundamentadas de Professores e alunos da RME, que 
tenham tido resultados relevantes no contexto escolar no qual estão inseridos, humanizando as relações e 
ampliando as possibilidades de uma real democracia racial para todos os cidadãos. 

 

Justificativa Público-alvo 

A entrada em vigência das alterações na LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Artigo 26-A, a 
partir das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africanas, Afrobrasileiras e 
Indígenas no Currículo oficial das escolas brasileiras trazem a necessidade de pensar a formação dos professores, já que 
os profissionais da educação não possuem, em sua maioria, formação inicial (nas suas Licenciaturas) na área de História 
da África, Educação Afrobrasileira e Indígenas, Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação em Direitos Humanos ou 
temáticas afins, e/ou tampouco experiência prática consistente nestas áreas. 

Professores e Monitores das 
Rede Pública Municipal de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Especialização em Desenvolvimento e Criação de Práticas 
Inovadoras (Unisinos). 

Concluído. 100% 

Especialização em ERER (UFRGS). Concluído. 100% 

Mestrado Profissional em Gestão Educacional (Unisinos). Concluído. 100% 

Cursos auto instrucionais na Plataforma Moodle (temas 
diversos). 

Os cursos foram realizados em outras plataformas. 0% 

Cursos de curta e média duração, na plataforma Moodle, com 
certificação pela Escola de Gestão Pública (temas diversos). 

Concluído. 100% 

Curso de Formação de Contadores de História. 
A nova matriz curricular não prevê o componente curricular contação de 
história. Esta formação está prevista no planejamento de 2023 
contemplando diferentes componentes curriculares. 

0% 

EEABIs. Concluído. 100% 
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Formação de professores alfabetizadores. Concluído. 100% 

Sinal Vermelho. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Metas por Escola 

Organizar dados e indicadores que retratem cada escola da RME, possibilitando o ajuste dos processos para o 
atingimento das metas. Assim como a escola não pode ser indiferente com as diferenças (necessidades e 
subjetividades) e deve tratar de forma diferente os desiguais para que a desigualdade não permaneça, também elas 
devem ser vistas com suas singularidades para que obtenham sucesso. Entende-se aqui como metas principais o 
acesso, a equidade, a permanência no ambiente escolar, o bom rendimento e o sucesso escolar em tempo adequado. 
O tempo adequado será de até um ano a mais do que a idade prevista para o ano escolar, uma vez que o estudante 
está em distorção quando tem dois ou mais anos de atraso escolar.  

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Considerando as múltiplas dimensões que envolvem o conceito de Qualidade da Educação, urge que haja uma organização de 
insumos escolares de forma personalizada, a fim de que se conheça e compreenda os processos e a relação direta com os seus 
resultados. Para tanto, cada escola da RME precisa reconhecer-se nos dados e nos indicadores existentes para que possa replanejar 
seus processos e realinhar as suas metas. Sendo assim, justifica-se esse projeto como uma referência e um subsídio aos diretores, 
bem como à SMED para que juntos possam buscar escolas com equidade, permitindo-lhe o acesso, a permanência e o bom 
desempenho escolar, num clima favorável à aprendizagem e currículo significativo que impacte o indivíduo e o seu meio, 
garantindo-lhe conhecimento, inserção e crescimento social como cidadão que atua e transforma seu contexto. 

Gestores escolares 
da Rede Municipal de 
Ensino de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Palestra formativa sobre indicadores educacionais para gestores 
escolares com a Prof.ª Dr.ª Priscila T. de Albuquerque (FGV). 

Concluído. 100% 

Pactuação das metas para 2022 com os gestores. 
Projeto foi replanejado, em virtude da não aprovação do PL do 
Prêmio Qualifica Mais, Educação! 

0% 

Acompanhamento das estratégias para atingir as metas. 
Projeto foi replanejado, em virtude da não aprovação do PL do 
Prêmio Qualifica Mais, Educação! 

0% 

PL para ser aprovado, relativo ao Prêmio Qualifica Mais, Educação! 
cuja base de premiação é o atingimento das metas por escola. 

PL em ajuste quanto à premiação. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Gestão Estratégica de Vagas Zerar o déficit de vagas na educação infantil (0-3 anos). ◼ 

Justificativa Público-alvo 

O Projeto Mais Vagas da Escola foi criado para sanar um problema histórico do Município de falta de vagas em creche. No ano 
de 2021, por exemplo, cerca de 5 mil crianças estavam em lista de espera aguardando uma vaga disponível. Além de ser de 
suma importância para o desenvolvimento e cuidado com as crianças nessa faixa etária, a família de baixa renda que não 
possuem condições financeiras de pagar uma creche podem novamente reingressar no mercado de trabalho no horário que 
seus filhos se encontram em atendimento. 

Crianças de 0-3 anos que 
estão que manifestam 
interesse de vaga. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Credenciamento de instituições para aquisição de vagas na rede parceira e privada. 
Previsto para 2023. Lei aprovada pela Câmara, 
será lançado edital para 2023. 

0% 
Compra de vagas de escolas de educação privada. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Alfabetização na Idade Certa 
Garantir a alfabetização dos estudantes na idade certa e promover formação continuada aos 
alfabetizadores no decorrer dos quatro anos de gestão. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

O significativo índice de estudantes em distorção idade/ano na Rede Municipal de Ensino demonstra a defasagem no 
processo de aprendizagem desenvolvido nos primeiros anos do Ensino Fundamental referente às habilidades de leitura e 
escrita. Faz-se necessário a efetivação de estratégias específicas com os professores que atuam nessa etapa. 

Estudantes do 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação de cerca de 328 estagiários. 
Previsto para 2023 em virtude construção das matrizes em 2022 tais documentos 
(PPP e Regimento Escolar) serão revisados em 2023. 

0% 

Aquisição de materiais pedagógicos. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Infraestrutura 
Ampliar o atendimento da Educação Infantil no Município de Porto Alegre com a finalização de obras inacabadas 
de prédios escolares. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Tendo em vista a necessidade de ampliação do número de vagas na Educação Infantil atendidas pelo Município de 
Porto Alegre, faz-se necessário a conclusão de obras iniciadas com recursos do FNDE e inacabadas. 

Alunos da rede municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Levantamento Diagnóstico das necessidades e patologias das escolas municipais. Concluído. 100% 

Elencar linhas de atuação para atendimento das necessidades identificadas. Concluído. 100% 

Elaboração de Termos de Referência. Em andamento na SMOI. 50% 

Elaboração de Projetos. Em andamento na SMOI. 50% 

Licitação das obras necessárias. Previsto para 2023. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Referencial Curricular do Ensino Fundamental 
Publicar e implementar na Rede Municipal de Ensino o Referencial Curricular de 
Porto Alegre até o final de 2022. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), 
respectivamente em 2017 e 2018, faz-se necessário que Porto Alegre construa um documento curricular orientador 
para o território municipal, abordando habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento e 
aprendizagem dos estudantes porto-alegrenses em escolas públicas e privadas. 

Professores que atuam no Ensino 
Fundamental. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Congresso Municipal do Ensino Fundamental e 
Modalidades. 

Replanejado para 2023 em virtude da construção do documento orientador que 
será construído de forma coletiva com a RME em parceria com a UNESCO. 

0% 

Envio do documento ao Conselho Municipal de 
Educação. 

Replanejado para 2023 Remodelação do Conselho Municipal da Educação  0% 

Publicação do Referencial Curricular do Ensino 
Fundamental e Modalidades. 

Homologação pelo CME já instituído e publicação pela SMED Replanejado para 
2023. 

0% 

 

Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Luzes do Saber 
Instalar sistemas fotovoltaicos nas escolas públicas municipais para diminuir os gastos da cidade com eletricidade (via 
net-metering) e expandir o uso das fontes de energia renováveis em edifícios públicos. Além disso, serão modernizados 
os equipamentos de todas as escolas municipais, objetivando a melhoria da eficiência energética destes espaços. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Eficiência Energética – Conforme dados levantados junto à SMED sobre o consumo anual médio das 97 escolas 
municipais em 2018, foi de aproximadamente 4,81 GWh, representando um custo anual de cerca de R$ 4,03 
milhões à prefeitura. A partir de um diagnóstico energético realizado pelo Projeto Luz do Saber, foi identificado 
que 100% do consumo de energia elétrica das escolas trata-se de iluminação interna (46%) e externa (27%), 
seguido de equipamentos de cozinha (13%), climatização e ventilação (11%) e outros (3,5%). Com base nisso, 
foram identificadas Medidas de Eficiência Energética e Conforto Térmico (MEEC), a fim de reduzir a demanda 
por energia e seus custos, além de melhorar o conforto térmico dos ambientes. Geração e Distribuição – No 
âmbito da geração distribuída, foi identificada pelo Projeto Luz do Saber a oportunidade do município de Porto 
Alegre de obter ganhos na geração energética por meio de energia solar. Além disso, foi constatado que, das 
41 escolas elegíveis para receber as placas fotovoltaicas, 25 delas não têm o PPCI, tanto quanto equipamentos 
de prevenção de incêndio, o que proporciona um risco aos alunos e professores das escolas. E, por meio do 
projeto de geração distribuída, além do ganho energético, será possível a obtenção do PPCI – Plano de 
Prevenção Contra Incêndio – e a aquisição de equipamentos contra incêndio, contemplados dentro do projeto 
de GD, uma vez que é necessário o PPCI para instalação das placas. 

Como o projeto prevê eficiência 
energética na totalidade das 97 escolas 
municipais de Porto Alegre e, bem 
como, a geração de energia distribuída 
em 41 escolas municipais, a população 
beneficiada diretamente pelo projeto 
será de 47.853 alunos da rede 
municipal, que terão melhor conforto 
térmico nos ambientes escolares. Além 
disso, indiretamente, toda a população 
porto-alegrense pela redução dos 
gastos elétricos com a eficiência 
energética e a geração de energia. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Estudos para viabilidade do projeto (mediante contratação de especialistas 
para análise dos locais tais como terrenos, telhados e pátios). 

Previsto para 2023, vinculado à PPP da SMP. 0% 
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Projetos completos para instalação das placas (tanto da parte elétrica quanto 
da parte civil). 

Mudança no formato de implementação do projeto. 
Entrega cancelada. 

0% 

Início da instalação das placas. Conforme o modelo da PPP. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Referencial Curricular da Educação Infantil 
Publicar e implementar na Rede Municipal de Ensino o Referencial Curricular da Educação 
Infantil de Porto Alegre até o final de 2022. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Adequação à BNCC e às caracterísitcas da RME de POA. 
Professores e estudantes da rede 
municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Congresso Municipal de Educação Infantil. Concluído. 100% 

Envio do documento ao Conselho Municipal de Educação. Concluído. 100% 

Publicação do Referencial Curricular da Educação Infantil. 
Homologação pelo CME já instituído e publicação pela SMED Replanejado 
para 2023. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Educação Complementar 
Ofertar serviço educacional de vagas na modalidade currículo complementar/educação em tempo 
integral, por quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A legislação educacional impõe a oferta de educação integral para as redes de educação. Na PMPA, a oferta se dá por 
escolas próprias de educação integral e por parceiros, que ofertam atividades complementares no contraturno. 

Alunos da rede municipal. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Ampliação de metas de atendimento da Educação Integral - Currículo 
complementar através de novos editais. 

Em análise, em virtude da LOA 2023 0% 

Edital 001/2021: para atendimento de estudantes do 1º ao 3º ano em fase 
final de cronograma. 

Publicação do Edital reprogramada para 2023 
envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos 

0% 

Edital 005/2022: publicado no DOPA para atendimento de estudantes do 4º ao 
9º ano. 

Publicação do Edital reprogramada para 2023 
envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos 

0% 

Edital 9º ano: em fase de homologação pela PMS. 
Publicação do Edital reprogramada para 2023 
envolvendo todas as etapas do EF com cinco eixos 

0% 

Seminário da Educação Integral - Currículo Complementar: Reuniões, visitas in 
loco, da assessoria pedagógica e formação continuada durante o ano letivo. 

Seminário previsto para 2023. As demais ações foram 
realizadas em 2022 

50% 

Seminário CIPAVE. Concluído. 100% 

Seminário da Educação Integral - Currículo Complementar: Reuniões, visitas in 
loco, da assessoria pedagógica e formação continuada durante o ano letivo. 

Concluído. 100% 

Seminário CIPAVE. Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Escolas Cívico-Militares 
Reduzir os conflitos internos e externos do ambiente escolar; Garantir a proteção individual e coletiva; 
Fomentar a disciplina em geral; Preparar o estudante para atuar em qualquer campo profissional; Melhorar 
o desempenho escolar; Suprimir os índices de repetência e abandono. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto das Ecim se estrutura dentro do campo da prevenção, do resgate da cidadania por meio do atendimento específico 
nas instituições educacionais da RME situadas em comunidades que possuem um alto índice de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social e que estão mais expostos à violência, fator que influencia negativamente no 
aprendizado e no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Diante das inúmeras ocorrências violentas que permeiam o 
ambiente escolar, é fundamental o protagonismo do município de Porto Alegre em oportunizar a proposta de 
implementação do modelo das escolas cívico-militares na rede municipal. 

Estudantes do 1º ao 9º ano 
do ensino fundamental 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Apresentação à comunidade escolar buscando adesão. Concluído. 100% 

Implantação do modelo em 2 escolas da RME. 
Dificuldades de diferentes naturezas impediram a implantação em 2022. 
A Implantação de uma escola está prevista para 2023. 

0% 

 

Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sala Inovadora 

Transformação das atuais 98 escolas da rede própria em escolas inovadoras, através da aquisição de equipamentos do 
tipo Chromebook, da construção dos Planos de Inovação Locais e da implementação de Salas Inovadoras, para garantir 
o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e Infantil aos meios digitais de aprendizagem, atrelando as entregas a 
apresentação de plano de inovação local das escolas. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

As principais dificuldades de acesso dos alunos da RME aos recursos digitais são a falta de equipamentos para conexão com a internet, 
falta de espaços inovadores dentro do ambiente escolar e as poucas propostas pedagógicas locais voltadas ao ensino a partir da 
perspectiva inovadora e tecnológica. Com a aquisição dos novos equipamentos pretende-se dar amplo acesso a plataformas digitais de 
conteúdo e outras aplicações que auxiliem os alunos na inclusão digital e incremento da aprendizagem. O modelo que vigora há décadas 
nas escolas municipais quanto à utilização de recursos digitais está embasado principalmente na utilização de um único espaço que 
comporta a totalidade dos computadores da escola, equipamentos fixos, restringindo seu uso à comunidade escolar. Com este projeto 
pretende-se gerar a imersão da escola no ambiente digital, dotando todas as salas de aula de cada escola da rede própria com um kit 
de Chromebooks e estação de recarga e armazenamento, instigando a sala de aula convencional à apropriação do universo de 
possibilidades dos recursos digitais.   

Estudantes e 
docentes das 
escolas próprias 
da RME. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de equipamentos de alta tecnologia e mobiliário para espaço 
inovador, onde a 1 ª entrega de equipamentos tecnológicos acontecerá em 30 
de junho e as demais conforme cronograma abaixo: 

Concluído parcialmente, devido a problemas 
orçamentários e de licitação. 

50% 

Equipamentos tecnológicos  Concluído. 100% 

Mobiliário  
Concluído parcialmente, devido a problemas 
orçamentários e de licitação. 

50% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Uniformes e Material Escolar Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os alunos da RME. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os alunos da RME. 
Alunos das escolas municipais de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de kits de uniformes e materiais escolares para os 
alunos da RME. 

Não realizado por questões orçamentárias. Previsto para 2023. 0% 

 

Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cidade 
Educadora 

Preparar professores, estudantes e comunidade escolar como um todo para utilizar as ferramentas comunicacionais da 
contemporaneidade bem como desenvolver habilidades de uso, manejo e domínio de tais recursos; considerando os modos 
de ser e estar nas culturas e no mundo contemporâneo. 4.2. Constituir uma cidadania digital a partir de projetos inovadores 
alinhados aos novos tempos e culturas. 4.3. Contribuir para o desenvolvimento de projetos transformadores de realidades 
e baseados nos vinte princípios norteadores da carta de intenções do Cidade Educadora 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Pretende estabelecer importante elo entre a educação acionada pela escola, aquela que entendemos como formal, balizada 
pelos documentos orientadores de âmbito municipal (matrizes curriculares), estadual e nacional (BNCC); com a Educação 
para a cidadania 

Todas as escolas municipais 
da rede própria 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Definição do modelo e entrega de dois editais. Não realizado por questões orçamentárias. 0% 

1) Edital para Professores da Rede Municipal no âmbito da 
Cidade Educadora. 

Não realizado por questões orçamentárias. 0% 
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2) Edital para OSCs em Educação Integral no âmbito da 
Cidade Educadora. 

O atual edital de educação integral contempla a proposta de Cidade 
Educadora. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação das salas de 
aula 

Qualificar as salas de aula da RME, com a substituição dos quadros verdes, em todas as salas de aula das 
escolas da rede própria ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A aquisição dos materiais visa a qualificação dos espaços de sala de aula e modernização das ferramentas de trabalho ofertadas 
aos professores em regência de classe. Esta secretaria, ao propor tal iniciativa, sinaliza a preocupação com a saúde dos professores, 
pois foi constatado que o pó de giz espalhado pelo apagador pode acentuar sintomas em quem já tem predisposições a alergias 
respiratórias, além de incômodos vocais que podem prejudicar a rotina diária dos educadores e provocar afastamentos por motivos 
de saúde. Esta situação também pode comprometer os equipamentos de tecnologia utilizados nas salas de aula. Isso não ocorre 
com a lousa branca, esta garante também vantagens educacionais, neste tipo de lousa, o professor ganha tempo, já que é mais 
rápido escrever com os pincéis e também apagar os conteúdos, abrindo espaço para novas informações.  A superfície clara da 
lousa também oferece melhor visibilidade aos alunos. 

Professores da rede 
pública municipal de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de quadros brancos e telas interativas para todas 
as salas de aula das escolas da rede própria. 

Quadros brancos foram adquiridos. Telas interativas em andamento. 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Centro de Referência da 
Alimentação Escolar de POA 

O objetivo principal é aperfeiçoar o atendimento às escolas e aos estudantes, qualificando ainda mais o 
PNAE em Porto Alegre, podendo tornar-se um centro de referência regional, estadual e até mesmo 
nacional para o Programa. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Propomos um local de trabalho que apresente estrutura física adequada e necessária para a Unidade de Alimentação 
Escolar: Centro de Referência da Alimentação Escolar do Município de Porto Alegre, onde seja possível executar as 
atribuições exigidas na legislação e atingir os objetivos propostos para a qualificação do PNAE como um todo. 

Todas os alunos matriculados em 
escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Porto Alegre. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Instituir o Centro de Referência da Alimentação Escolar no Município de Porto Alegre, em 
estrutura física que favoreça o adequado desenvolvimento das atribuições da equipe da 
Unidade de Alimentação Escolar, com vistas a aperfeiçoar o atendimento às escolas e aos 
estudantes, qualificando ainda o Programa de Alimentação Escolar do Município. 

Não executado. SMED busca espaço que 
possa viabilizar a implantação do centro. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Poupança para alunos 
Reduzir da evasão escolar e potencializar o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre (RME) por meio de Bolsa para aqueles que atingirem os requisitos definidos. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Elevado número de alunos que não retornam à escola após a rematriculua. Alunos da rede municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aprovação do PL e implementação do Programa Municipal Primeira Poupança Estudantil para 
alunos do ensino fundamental mediante critérios e condicionalidades de participação. 

PL Aprovado. Implementação do Programa 
prevista para 2023 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos espaços da 
educação infantil 

Assegurar, às crianças que fazem parte da RME/POA o direito de explorar espaços e materiais diversificados, 
garantindo contextos de aprendizagem que possibilitem observação, exploração, investigação e descobertas 
sobre suas diferentes manifestações. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

As escolas municipais e parceirizadas possuem carência de equipamentos e mobiliários, que podem colaborar com o 
desenvolvimento das crianças atendidas pela SMED. 

Escolas próprias e parceirizadas 
da PMPA 

Metas 2022 Realizado % estimado 
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Aquisição de materiais, brinquedos e mobília para todas as escolas 
infantis. 

Material pedagógico foi adquirido. Mobiliário não adquirido por 
dificuldades operacionais e jurídicas. 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Terceirização do Apoio Administrativo 
Contratação de empresa privada responsável pela disponibilização de funcionários que auxiliarão 
no apoio administrativo da gestão escolar, bem como em serviços ordinários da escola que não 
envolvam a parte pedagógica e de sua gestão. 

 

Justificativa Público-alvo 

Por meio deste projeto haverá uma melhoria da entrega dos serviços públicos, especialmente o de Educação, até a 
economicidade e otimização das despesas da PMPA, tais como: Aumento de eficiência e de qualidade do serviço; 
Redirecionamento de profissionais para outras posições da SMED; Redução de passivos trabalhistas para a PMPA; Importante 
redução geral de custos da PMPA; Fim da ocorrência de duplo ônus pela nomeação de novos funcionários em substituição de 
aposentados, não pressionando o Sistema Previdenciário, suportado pela PMPA e todos os cidadãos moradores de POA. 

Serão beneficiadas as 
98 escolas da RME. 

Justificativa do cancelamento 

Tecnicamente inviável. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Percentual 18% 9,8% ⚫ 

Taxa de Distorção Idade-Série nos Anos Finais (6º ao 9º ano) Percentual 44% 39,9% ⚫ 

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 9º 
ano do Ensino Fundamental 

Percentual 55,1% 68,1% ⚫ 

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 5º ano 
do Ensino Fundamental 

Percentual 54,40% 56,3% ⚫ 

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Matemática no 9º ano 
do Ensino Fundamental 

Percentual 37,30% 54,6% ⚫ 

Atendimento em Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses) Percentual 100,00% 100,00% ⚫ 

Creches Inacabadas com Obras Concluídas e Abertas Creches 1 1 ⚫ 

Oferta de Escolarização para Alunos com Necessidades Educativas Especiais 
por meio de Instituições Parceiras 

Percentual 100% 100% ⚫ 

Atendimento em Creches (0 a 3 anos e 11 meses) Percentual 100% 71,5%  

Taxa de Acertos na Avaliação Diagnóstica da Rede em Língua Portuguesa no 5º 
ano do Ensino Fundamental 

Percentual 65,2% 55,1%  

Escola de Educação Infantil com horário estendido Percentual 34% 20,66% ◼ 

Escolas de Ensino Fundamental premiadas por reconhecimento Escolas 20 0 ◼ 
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Projetos premiados por reconhecimento Projetos 406 20 ◼ 

Alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano) com Distorção Idade-Série atendidos em 
programas de Correção de Fluxo 

Percentual 100% 28,7% ◼ 

Escolas Cívico-Militares Escolas 2 0 ◼ 

Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Percentual 90% 
as taxas oficiais de 
movimento e rendimento 

de 2022 só estarão 
disponíveis em abril de 

2023 (previsão do INEP) 

 

Taxa de Aprovação Escolar nos Anos Finais (6º ao 9º ano) Percentual 82%  

 



 

110 

 

Secretaria Municipal de 

SEGURANÇA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta parcialmente atingida

29%

Meta não atingida

71%

Concluído

67%

Não Concluído

33%

Meta atingida

57%

Meta não atingida

43%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização Operacional da Guarda Municipal 
(Programa POA Segura) 

Redução no tempo de atendimento as ocorrências; Redução no número de 
ocorrências de danos ao patrimônio público; Redução número de ocorrências em 
espaços públicos municipais; Redução da idade média da frota de viaturas. 

 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de modernizar e reaparelhar a Guarda Municipal para atuação operacional. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do projeto com a aquisição de todos os 
equipamentos para a Guarda Municipal 

Foram entregues 10 de 14 itens, acordados como meta em 2022. 72% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Carreira da Guarda Municipal 
Aumentar a capacidade de efetivo de Guardas em atuação direta com adequação da legislação 
e unificação das guardas sob o mesmo comando, para redução de delitos e redução do custo 
através da utilização adequada do efetivo. 

 

Justificativa Público-alvo 

Qualificação dos guardas pelo plano de carreira; Qualificação e controle do serviço prestado pelos agentes de 
segurança; Aumento da segurança do próprio efetivo no cumprimento de suas atribuições. 

Guarda Municipal e Secretaria de 
Segurança. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Plano de Carreira aprovado e sancionado. 
Minuta do projeto de Lei foi elaborada e está em fase final de ajustes para a 
aprovação do Prefeito e envio a CMPA. 

75% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma da Nova Sede da Guarda Municipal 
(Programa POA Segura) 

Transformar o interior do Parque Marinha do Brasil como ponto central para as operações da 
Guarda Municipal, que além das melhorias nas instalações, o poder público estará ocupando 
espaço de grande circulação reforçando a segurança daquele território. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de reforma na estrutura física do prédio no Parque Marinha do Brasil a qual servirá 
de sede para o Comando da Guarda Municipal. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da licitação da obra de reforma da nova sede da Guarda Municipal. Licitação não iniciada 0% 

Execução de 25% da obra de reforma da nova sede da Guarda Municipal. Obra não iniciada 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Cercamento Eletrônico 
(Programa POA Segura) 

O incremento das câmeras de vigilância, de equipes móveis dotadas de aparatos tecnológicos, de 
comunicação e monitoração nas cidades traz a sensação de segurança para o cidadão e diminui a 
oportunidade de violência e de crime. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Em 2018 (sobre dados de 2017), Porto Alegre registrou a maior taxa de roubo e furto de veículos do país. O crime ocorre 
quando um infrator e um alvo se encontram, em um mesmo tempo e local, sem a presença de um guardião, que pode 
ser humano ou um dispositivo de segurança. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da licitação dos Pontos de Monitoramento Eletrônico e 
Plataforma de Videomonitoramento 

Licitação dos pontos de Monitoramento Eletrônico e 
Plataforma de Videomonitoramento 

40% 
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Implantação de 18% das Câmeras Videomonitoramento Implantação não iniciada 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Escritório de Fiscalização 
(Programa POA Segura) 

Criação do Escritório de Fiscalização, unificando todas as fiscalizações, hoje dispersas em diversos órgãos, 
sob gestão única, com a competência de coordenar e executar as ações de fiscalização e de vistorias de 
âmbito municipal de forma integrada e unificada. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de otimizar, integrar e sistematizar as ações fiscalizatórias realizadas no município, centralizando o processo de 
decisão e tornando mais eficiente a gestão dos recursos e das equipes que realizam a fiscalização do comércio, das relações 
de consumo, da construção civil e de várias outras áreas que a prefeitura tem a responsabilidade de supervisionar. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Escritório de Fiscalização instituído legalmente. O Escritório não foi instituído 0% 

Conclusão de 20% da implantação do Sistema de Fiscalização e 
Controle. 

O estudo para o desenvolvimento do novo sistema está em 
andamento 

10% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização da Defesa Civil 
(Programa POA Segura) 

Minimizar a possibilidade de ocorrências e mitigar os efeitos danosos provocados pelo sinistro; Articular 
e coordenar os esforços da Administração Pública Municipal no desenvolvimento e desempenho das ações 
executivas de proteção e defesa civil; Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por 
fenômenos adversos, gerenciando as ações necessárias ao restabelecimento da normalidade. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade qualificar as ações em caso de desastres, estado de calamidade pública e situações 
de emergência, assistindo à população atingida. 

População de Porto Alegre. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição do bote inflável e motor de popa. O bote inflável e o motor de popa foram adquiridos. 100% 

Aquisição das Viaturas 4x4. As viaturas 4x4 foram adquiridas. 100% 

Conclusão da licitação dos Equipamentos Meteorológicos. A licitação dos Equipamentos Meteorológicos não foi iniciada. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Obra de Ampliação do CEIC 
(Programa POA Segura) 

Transformar o CEIC para que seja o ponto focal de Comando e Controle dos serviços da cidade, recebendo 
as solicitações de ações dos serviços públicos, recebendo as informações das demais secretarias e 
controlando as ações que ocorrem em todo o território de Porto Alegre. Bem como, a integração com o 
Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e do 
Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI), para troca de informações de segurança. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de aumento da estrutura física do CEIC para comportar todos os integrantes que 
farão parte da nova Estrutura de Governança do CEIC. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da Licitação Obra de Ampliação do CEIC. Licitação não iniciada. 0% 

Execução de 5% da obra de ampliação do CEIC. Obra não iniciada. 0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações 
Administrativas 
para SMSEG 

Mudança da SMSEG para nova 
Sede 

Mudança do prédio situado na Av. Padre Cacique para a Procempa. ✓ 
Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil 

Elaboração e publicação do plano de contingência da Defesa Civil ✓ 
Plano Municipal de Segurança 
Pública 

Fortalecer a articulação e integração no processo de elaboração e implementação 
da Política de Segurança Pública, em perfeita sintonia com o Estado, União e 
demais municípios da região metropolitana. 

◼ 
 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Atendimento das Ocorrências pela Defesa Civil Horas 12 5,1 ⚫ 
Tempo médio de Atendimento de Ocorrências (vandalismo e depredações) pela 
Guarda Municipal 

Minutos 45 16 ⚫ 

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Praças Ocorrências 1.000 435 ⚫ 

Fiscalizações de Denúncias de Bem-Estar de Animais Domésticos Percentual 100% 94% ⚫ 

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Unidades Básicas de Saúde Ocorrências 1.294 1.801 ◼ 

Ocorrências em Espaços Públicos Municipais - Escolas Municipais Ocorrências 368 488 ◼ 
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Ocorrências de Danos ao Patrimônio Público Ocorrências 114 176 ◼
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Secretaria Municipal de 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

10%

Meta parcialmente atingida

30%Meta não atingida

60% Concluído

67%

Não Concluído

33%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação de Centro de Referência em 
ParaDesporto - Projeto e captação 

Criar um centro de referência que atenderá o Paradesporto de Porto Alegre e Grande Porto 
Alegre a partir de cedência de espaço e parcerias com instituições renomadas e tradicionais já 
estabelecidas no âmbito do Paradesporto. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Os esportes que tem sido objeto de prática histórica são essenciais na vida das pessoas, com ou sem deficiência, no entanto o esporte 
direcionado às pessoas com deficiência é fomentado a partir de uma necessidade social, onde formuladores de políticas públicas e os 
dirigentes de associações esportivas buscam os resultados relevantes em competições nacionais e internacionais. O instituto de 
Promoção do Paradesporto (2015) destaca a figura de Ludwig Guttmann, em 1948, como precursor da iniciativa em realizar uma 
competição esportiva com estes veteranos. Podemos considerar este evento a propulsão para o olhar maior com pessoas com deficiência 
em toda a sociedade, podendo também usufruir dos benefícios que o esporte pode trazer. Os resultados obtidos pelos atletas brasileiros 
em competições, o valoroso esporte Paralímpico como geração de um caminho concreto onde a política fim tem seu objetivo alcançado.  
O Ceprima -centro esportivo Primeiro de Maio desenvolve as atividades de ginástica, alongamento, ritmos, câmbio e musculação, para 
adultos e idosos. No verão há prática de hidroginástica e natação para todas as idades, podendo a comunidade fazer uso da piscina 
para o banho livre. Esses locais são abertos para pessoas com deficiência, mas não de forma direcionada, e em alguns espaços necessita 
de acessibilidade. Ter um centro de referência direcionado ao Paradesporto irá potencializar e fomentar o esporte na cidade, sendo um 
espaço de acolhimento, especializado e plural, para pessoas que queiram praticar atividades esportivas, visando o lazer e a saúde e 
quiçá o despertar para modalidades Paralímpicas. A escolha do Ceprima se dá através da amplitude das salas, alguma acessibilidade e 
a localização geográfica que permite atender tanto a clientela de Porto Alegre quanto a grande porto alegre. 

População com 
deficiência de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto técnico elaborado. Projeto técnico elaborado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma do Ginásio Tesourinha 
(Emenda OGU - Dep. João Derly) 

Reformar e modernizar o Ginásio Tesourinha, com objetivo de obtenção do alvará de prevenção e 
proteção contra incêndio, adequação e funcionamento pleno das instalações hidro sanitárias e 
elétricas. 
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Justificativa Público-alvo 

É um espaço para realização de atividades e eventos esportivos e culturais da cidade, sediando inclusive competições 
oficiais, tratando-se, portanto, de local de afluência de público. Construído na década de 80, sua estrutura física está 
deteriorada pelo tempo e pela falta de manutenção do espaço, além disso necessita adequações para atender a legislação 
vigente no que se refere à manutenção predial, segurança, prevenção e proteção contra incêndios e acessibilidade. Há 
inquérito civil do Ministério Público instaurado sobre a falta de segurança no espaço. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Ordem de Início da obra com recursos OGU 
Ainda no aguardo da ordem de início, licitação realizada, em tramitação alteração de 
regime de execução da obra 

80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma do Ginásio Lupi 
Estimular à prática de atividades físicas e esportiva; Garantir o acesso ao esporte e ao lazer na cidade; 
melhorar a qualidade de vida e condição de saúde da população.  

Justificativa Público-alvo 

Modernização e reforma de unidades de esporte, recreação e lazer do município de Porto Alegre, no estado 
do RS. 

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração do Projeto Executivo. Projeto elaborado 100% 

Aprovação do Projeto de Execução da Obra junto à Caixa. Projeto entregue, passa por ajustes 60% 
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Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Orla 3 
Implantar o Complexo Esportivo da Orla 3 com as condições necessárias para a população acessar o espaço com segurança, 
conforto e orientação.  

Justificativa Público-alvo 

O complexo esportivo da Orla foi entregue para a gestão da SMELJ com algumas necessidades ainda a ser encaminhadas. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação de vigilância armada. Contratado 100% 

Implantação de atividades esportivas sistemáticas. 
Em elaboração termo de colaboração com os clubes, início das atividades em 
março de 2023. Projeto técnico em finalização. 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Projeto Skate Escola 
Incentivo a prática esportiva; estimular a interação e inclusão social e melhoria da qualidade de vida das 
crianças e adolescentes beneficiários do projeto. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A implantação do projeto “Skate Escola” visa fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, com caráter 
educacional e esportivo de formação e de rendimento, por meio da oferta de serviço educacional da modalidade esportiva 
do Skate. 

Crianças e adolescentes de 6 
a 17 anos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

480 alunos da rede municipal inscritos. 
Não iniciado, realizado licitação de contratação de professores, previsão de início - março de 
2023 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação das Unidades Recreativas e Esportivas Realizar obras que melhorem as condições das Unidades Esportivas e Recreativas. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Observa-se que as unidades recreativas e esportivas se encontram em péssimas condições de conservação, o que leva 
a conclusão de que seriam necessárias grandes reformas para colocá-los em condições mínimas de habitabilidade e 
utilização. Tanto para o desenvolvimento das atividades já realizadas como também para as parceirizações, para que os 
Editais de Chamamento Público não restem desertos e o interesse das OSC’s seja despertado, cabe ao Poder Público 
Municipal, de alguma forma, proceder no intuito de: realizar as reformas necessárias previamente ao lançamento do 
Edital de Chamamento. 

Usuários das Unidades 
Esportivas e Recreativas em 
atividades sistemáticas e 
assistemáticas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Manutenção e adequação das 05 piscinas para abertura 
verão 22/23 

Abertura das 05 piscinas em 22/12 100% 

Licitação para Reforma do CECORES publicada. Está em processo de licitação, dia 26/12 abertura dos envelopes. 100% 

Ordem de início da obra do CECORES. No aguardo de PL complementar devido a atualização do orçamento. 80% 

Ordem de início da obra do CECOPAM 
Foi alterado o escopo da obra, para a totalidade do ginásio, projeto em 
elaboração 

0% 

Reforma dos Vestiários do Ginásio CECOPAM 
Foi alterado o escopo da obra, para a totalidade do ginásio, projeto em 
elaboração 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Clube Escolar 

Ofertar a vivência do esporte recreativo e do lazer às crianças e jovens do município de Porto Alegre, 
ampliando assim os processos de aprendizagem esportiva e as habilidades socioemocionais, buscando 
favorecer a inclusão de alunos em vulnerabilidade social e da Educação Especial; Será implementado um 
programa formativo que deverá prover até duas aulas por semana, por turma formada, sendo cada turma 
dividida conforme faixa etária. As atividades serão realizadas no turno matutino ou vespertino. 

◼ 
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Justificativa Público-alvo 

O projeto Clube Escolar visa o desenvolvimento saudável de crianças e jovens, promovendo momentos de 
interação social, desenvolvimento de habilidades e capacidades corporais, melhorando a saúde física, mental e 
permitindo assim o desenvolvimento cognitivo através do incentivo e promoção do esporte. 

Alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implantação em 04 escolas - piloto Realizado edital, OSC em implantação, alunos começarão em janeiro. 80% 

Avaliação do Piloto Não foi implantado. 0% 

Plano de Expansão para 2023 e 2024 Não realizado 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação das Unidades Esportivas e 
Recreativas - recursos humanos 

Qualificar as unidades recreativas e esportivas da SMELJ, ampliando o quadro de professores 
possibilitando mais atendimentos à população. Auxiliar na ampliação de unidades de 
atendimento da SMELJ. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O presente tem como propósito a reposição de profissionais na área da Educação Física para atuar nas Unidades Recreativas 
atendendo a população da cidade com aulas nas modalidades de musculação, ginástica, alongamento, caminhada orientada, 
corrida, dança, ritmos, câmbio, yoga e ginástica chinesa e nas modalidades esportivas de futebol, futsal, vôlei, basquete, 
handebol, ginástica artística, capoeira, judô, ballet, tênis e beach tennis entre outras. Em virtude do processo de aposentadorias 
dos professores do quadro e da não realização de concurso para reposição, faz-se necessário suprir a demanda de professores 
de outra forma, com a carga horária a ser distribuída de segunda a sexta, e horários a serem combinados com a Gerência 
Pedagógica. 

Todas as faixas etárias 
de crianças à idosos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Abertura de Edital de Chamamento Público para incremento do trabalho nas 
Unidades Esportivas e Recreativas. 

Edital em fase de finalização, após é necessário 
negociar recurso com o governo. 

20% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Macro Projeto 
Movimenta Porto Alegre 

Transformar Porto Alegre em uma das principais capitais do Brasil como referência em atividade física e 
hábitos saudáveis na promoção da saúde. Promover e fomentar a prática de atividades físicas dos porto-
alegrenses. Ampliar e organizar ambientes favoráveis para a prática de atividade física na cidade. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Quando se trata do ambiente da gestão pública, no que se refere a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, é sabido por 
todos a importância da potência que o Esporte como instrumento de inclusão e transformação social, principalmente para as camadas 
mais vulneráveis economicamente, contudo, queremos também difundir de forma mais intensificada a importância de todas outras 
formas de Atividade Física como práticas de promoção da saúde e contribuir para uma cidade mais saudável.  

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Capacitar 50 agentes comunitários Não realizado 0% 

60 matriculados no grupo de corrida Atingido 100% 

Elaboração do Projeto Serviço de Reabilitação Pós covid e 
Doenças Não transmissíveis 

Foi elaborado e executado o projeto do serviço de reabilitação pós covid, mas 
não houve a continuidade para as doenças não transmissíveis. 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Programa 
Municipal de Aprendizagem 
Profissional 

Contratar, acompanhar e manter os aprendizes inscritos na formação técnico–profissional que possibilite 
oportunidade de ingresso ao mundo do trabalho. Ofertar aos aprendizes condições favoráveis para exercer 
as atividades práticas de aprendizagem profissional nas contratantes ou entidades formadoras, em 
conformidade com o programa de aprendizagem. Estimular a inserção, reinserção e manutenção dos 
aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir seu processo de escolarização. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Viabilizar a igualdade de condições para o acesso e integração ao mundo do trabalho, transitando 
da condição de vulnerável à condição de trabalhador, favorecendo o desenvolvimento, autonomia, 
empreendedorismo e responsabilidade na vida comunitária e social 

Voltado para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, 
e pessoas com deficiência sem limite de idade, 
conforme Lei 10097/2000 e Decreto 5598/2005. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Publicação de decreto que regulamenta a Lei de Aprendizagem Profissional no 
âmbito do município. 

Não publicado. 0% 

50 aprendizes contratados diretamente pela PMPA. Não implementado. 0% 

20 vagas para aprendizes que já estão sendo capacitados por entidades 
formadoras, subsidiados pelas empresas cumpridoras da Lei Aprendiz Legal. 

será realizado em 2023. 0% 

 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Unidade de Futebol 
Implantação do Centro de Referência do 
Futebol Feminino 

Captação de recursos, por meio de articulação da Secretária de 
Esporte, Lazer e Juventude junto à Secretaria Nacional do Futebol 
e Direitos do Torcedor. O projeto-piloto que está sendo gestado pela 
Secretaria Nacional do Futebol visa implementar centros de 
referência do futebol feminino com o custeio das atividades do 
Centro e aproveitamento das estruturas existentes nos municípios. 

✓ 

Emendas Parlamentares 
Federais na SMELJ (OGU) 

Modernização de Campo de Futebol Vila 
Safira (R$ 291.826,83) - Dep. João 
Derly 

Trata-se de recursos para melhorias do espaço esportivo, que 
propiciará um espaço qualificado não somente para a comunidade 
local da Vila Safira, como também para todo o Bairro Mário 
Quintana, o qual possui o menor IDH de Porto Alegre. 

✓ 

Aquisição de Equipamentos Esportivos 
(R$ 252.501,06) - Dep. Bibo Nunes 

Aquisição de equipamentos para as academias de musculação das 
Unidades Esportivas.  90% do material já foi adquirido, a pendência 
é a aquisição das esteiras, será realizada nova licitação. 

◼ 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Unidades Esportivas 
Unidades 
Esportivas 

20 19 ⚫ 

Unidades Esportivas Revitalizadas Percentual 12% 12% ⚫ 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em atividades 
esportivas, recreativas e de lazer realizados nas Unidades Recreativas 

Atendimentos 372.038 495.342 ⚫ 
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

9%

Meta atingida

18%

Meta parcialmente 
atingida

28%

Meta não atingida

18%

Cancelado

27% Concluído

34%

Não Concluído

33%

Cancelado

33%
Meta atingida

50%

Meta parcialmente atingida

17%

Meta não atingida

33%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estação Cidadania Lomba do 
Pinheiro - obra e implantação 

Ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o desenvolvimento econômico e social, a cidadania 
e a garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social. Disponibilizar o acesso a atividades 
esportivas, recreativas, cultura e de inclusão digital a população vulnerável da região. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Idealizado em conjunto pelo Ministério da Cidadania e viabilizado com transferência de recursos da União ao município, vem 
para suprir espaços de esporte, cultura e lazer na região da Lomba do Pinheiro, região de alta vulnerabilidade social. 

População da região Lomba 
do Pinheiro. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Inaugurar a Estação Cidadania Lomba do Pinheiro. Inaugurado em 19/05/2022. 100% 

Realizar parceirização para a execução de atividades no Estação 
Cidadania Lomba do Pinheiro. 

Edital finalizado em dezembro de 2022 100% 

 
Projeto 

Prioritário 
Objetivo do Projeto Sinaleira  

Rede de 
Atendimento e 
Proteção da 
Mulher 

Reestruturar a rede de atendimento e proteção da mulher em situação de violência no município através da qualificação 
de fluxos e competências dos componentes desta rede Inter setorial e interinstitucional, aprimoramento e implementação 
de sistema de informação, tecnologias e serviços a serem disponibilizados, visando à superação da situação de violência 
e violação de direitos fundamentais destas mulheres e efetividade do sistema de garantia de direitos. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessária estruturação de direcionamento político administrativo da coordenação de políticas públicas para mulheres no 
âmbito municipal. Imprescindível formalização de fluxos e competências dos componentes da rede de atendimento e 
proteção à mulher que efetive o compromisso de qualificação e celeridade do sistema de garantia de direitos. Ausência de 
serviços que atendam aos requisitos de acolhimento de curta duração, sem necessidade de sigilo e afastamento total da 
mulher e seus filhos menores de possíveis redes de apoio. Primordial adequação de sistema informatizado para registro de 
dados integrados e equipamentos de tecnologia para realização do trabalho no CRAM. 

Mulheres em situação de 
violência e seus filhos 
menores que sofrem os 
impactos das violações 
sistemáticas de direitos. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Publicação do Termo de Colaboração da Rede. 
Minuta pronta, faltando indicações atualizadas do governo do 
estado. 

80% 

Implantação da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência. Casa inaugurada em novembro de 2022. 100% 

Assinatura Termo de Cooperação Com Fundação Escola Superior do 
Ministério Público. 

Termo assinado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Hub de Inovação 
Preta 

É objetivo central do projeto, gerar conexões propiciando seus aos participantes um ecossistema 
facilitador a novas ideias, culturas, tecnologias, parcerias e investimentos. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto que segue se justifica pela oportunidade de crescimento global da cidade de Porto Alegre e de seus integrantes 
através do envolvimento com práticas empreendedoras que proporcionaram crescimento socioeconômico e sustentabilidade. 
Justifica-se, também, pela necessidade de organização e articulação em torno de uma proposta de cidade cujo exercício das 
diferenças, a solidariedade e a igualdade de oportunidade seja o principal compromisso. Ter um olhar no futuro com os pés 
no presente, sem esquecer dos ensinamentos do passado, é o que tencionará a formação do o Hub de Inovação Preta – 
ILHOTA. Justifica-se ainda, por ter a oportunidade de experienciar o modelo de Quádrupla Hélice, auxiliando no entendimento 
dos processos de inovação por meio das interações entre a universidade, empresa, governo e a sociedade civil organizada. 
Neste modelo, a universidade atua no desenvolvimento do conhecimento, a empresa possui a aplicação prática, o governo 
desenvolve políticas públicas para financiar e minimizar as dificuldades para a implantação e desenvolvimento da cultura de 
inovação e a sociedade civil organizada auxilia na articulação e mobilização social 

Todos os públicos, tendo 
em vista a vulnerabilidade 
de gênero, classe e raça, 
porém é alvo preferencial a 
população negra, ápice 
desta vulnerabilidade 
socioeconômica. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração do Projeto Técnico. Projeto Técnico Elaborado 100% 

Definição do formato da gestão do espaço e tipo de parceria Definido formato de gestão e tipo de parceria 100% 

2 Turmas de educação e mentoria afro empreendedora Realizado 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do POA 
Qualifica+ 

Promover a qualificação profissional de curta, média e longa duração; Articular políticas públicas  para o emprego, 
trabalho e renda; Aliar educação,  ciência, tecnologia e  desenvolvimento, com foco na inclusão social pelo trabalho, 
fortalecendo a organização comunitária local; Oportunizar qualificação socioprofissional em diferentes entidades 
parceiras que ofereçam cursos de curta, média e longa duração; Melhorar o mercado de trabalho e a geração de 
trabalho e renda; Desenvolver habilidades e competências dos indivíduos; Inclusão no mercado de trabalho; Elevar 
a renda e/ou melhoria da qualidade de vida dos participantes; Propiciar aos trabalhadores  a imersão em novas 
tecnologias,  a novos cursos preparando-os para  o mercado de trabalho. 

 

Justificativa Público-alvo 

O mundo do trabalho está enfrentando grandes e diversificadas transformações: nas legislações novas; 
nos processos de trabalho; no aumento de inovações tecnológicas; na intensificação da competitividade; 
na reestruturação produtiva; na mudança no perfil das profissões; no despreparo do trabalhador sem 
escolaridade e sem qualificação para o trabalho. 

Moradores de Porto Alegre, em situação de 
desemprego ou, empregados cuja renda 
familiar não ultrapasse 02 (dois) salários 
mínimos per capita. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração de Projeto Técnico Em elaboração 80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano Inter setorial 
de Atenção à 
População em 
Situação de Rua 

Ampliar as ações voltadas para a população de rua, unificando iniciativas hoje dispersas e consolidação metodologias 
de atendimento, maximizando esforços e elevando impacto social. Setorizar e territorializar as diferentes situações: 
rua sobrevivência ou domicilio, sofrimento mental e transtornos, drogadição e alcoolismo, egressos do sistema 
prisional ou da rede de acolhimento assistencial, com encaminhamentos diferenciados por necessidade. 

 

Justificativa Público-alvo 

Estima-se que a cidade de Porto Alegre tenha até 3 mil pessoas vivendo em situação de rua moradia. Essa situação remonta ao segundo 
semestre de 2020. Como se trata de uma realidade dinâmica, com elevada movimentação de ingressos e saídas das ruas, o fato é que 
a pandemia trouxe consigo o incremento da crise social e econômica, com impacto na sensação de crescimento da situação de rua. 
Fazer das ruas o domicilio é o reflexo de um conjunto de desordens pessoais, familiares, comunitárias e da própria política pública. 
Torna-se urgente uma atuação decisiva no enfrentamento da situação mais deletéria na vida de uma pessoa. O programa visa articular 
métodos, processos e agentes capazes de reverter os números de ingresso nas ruas e assegurar proteção aos mais desprotegidos. 

Entre 2 a 3 mil 
pessoas adultas 
que fazem das 
ruas o seu 
domicilio. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Implantação do Comitê de Gestão e do Grupo Executivo. Comitê e grupo executivo implantado com reuniões periódicas. 100% 

Elaboração de indicadores de acompanhamento do plano. Não foram elaborados. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do 
POA Qualifica+ 

Promover a qualificação profissional de curta, média e longa duração; Articular políticas públicas  para o emprego, 
trabalho e renda; Aliar educação,  ciência, tecnologia e  desenvolvimento, com foco na inclusão social pelo trabalho, 
fortalecendo a organização comunitária local; Oportunizar qualificação socioprofissional em diferentes entidades 
parceiras que ofereçam cursos de curta, média e longa duração; Melhorar o mercado de trabalho e a geração de 
trabalho e renda; Desenvolver habilidades e competências dos indivíduos; Inclusão no mercado de trabalho; Elevar 
a renda e/ou melhoria da qualidade de vida dos participantes; Propiciar aos trabalhadores  a imersão em novas 
tecnologias,  a novos cursos preparando-os para  o mercado de trabalho. 

 

Justificativa Público-alvo 

O mundo do trabalho está enfrentando grandes e diversificadas transformações: nas legislações novas; 
nos processos de trabalho; no aumento de inovações tecnológicas; na intensificação da competitividade; 
na reestruturação produtiva; na mudança no perfil das profissões; no despreparo do trabalhador sem 
escolaridade e sem qualificação para o trabalho. 

Moradores de Porto Alegre, em situação de 
desemprego ou, empregados cuja renda 
familiar não ultrapasse 02 (dois) salários 
mínimos per capita. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Projeto técnico Elaborado Projeto Elaborado 100% 

Edital de chamamento Finalizado Em fase de recursos, até março será finalizado. 90% 

Ampliação do número de técnicos no CDRH Será ampliado em 2023. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

PORTA A PORTA - Transporte Assistencial 
Acessível no Município de Porto Alegre 

O projeto visa a prestação do serviço de transporte público acessível e gratuito, com 
gerenciamento através de software, para uso, exclusivo, de pessoas com deficiência que não 
possuam mobilidade e acessibilidade autônoma, ou que possuam grandes restrições de acesso 
e de uso de equipamentos urbanos públicos, para realização de acompanhamento em saúde, 
educação e lazer, estando elas inscritas nas secretarias municipais competentes. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Cumprir a Lei nº 12.580, de 1º de agosto de 2019, bem como garantir o direito de 
acesso, saúde, educação e lazer, conforme Art. 5º da Constituição Federal. Tornar 
Porto Alegre uma capital modelo na oferta de serviço de transporte acessível público 
direcionado, customizado, modernizado e sustentável, garantindo assim melhor 
qualidade de vida e participação ativa deste público na sociedade. 

Pessoas com deficiência em condições impeditivas de locomoção, 
autonomia ou condição biopsicossocial, entre elas: a) Deficiência 
física grave; b) Surdo-cego; c) Autistas grave; d) Deficiência 
intelectual grave; e) Transtornos mentais graves; f) Deficiência 
múltipla grave. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Publicação do Decreto que normatiza o Programa de 
Transporte Assistencial. 

Não foi publicado, minuta em finalização 70% 

Contratação do serviço de transporte assistencial. Termo de Referência em finalização para contratação 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos 
Conselhos Tutelares 

Qualificar o trabalho dos conselheiros e servidores. Proporcionar um ambiente adequado e acolhedor para o 
atendimento às demandas. Atender recomendações técnicas de segurança. Implantar um sistema informatizado. 
Integrar o atendimento dos Conselhos Tutelares e rede de proteção. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

As sedes dos Conselhos Tutelares foram se deteriorando ao longo dos anos, motivando altos gastos com manutenção e 
desgaste na relação entre Conselheiros e Prefeitura. Além de proporcionar melhores condições de trabalho e de entrega à 
comunidade, em muitos locais, as reformas fazem-se necessárias para se adequarem às leis de segurança vigentes. 

Conselheiros, servidores e 
comunidade atendida. 

Metas 2022 Realizado % estimado 
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Edital de licitação para a Reforma da sede do Conselho Tutelar Microrregião 3. 
No aguardo de aprovação de PL para elaborar o edital 
de licitação 

0% 

Ordem de início da obra de Reforma da sede Conselho Tutelar Microrregião 3. - 0% 

Edital de licitação para a Reforma da sede do Conselho Tutelar Microrregião 4 - 0% 

Ordem de início da obra de Reforma da sede Conselho Tutelar Microrregião 4. - 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Formação para o Mercado de 
Trabalho do Futuro 

Qualificar a mão de obra para o novo mercado de trabalho, o qual restou impactado pela constante 
evolução da revolução digital. A população Porto Alegrense precisa dispor de meios para desenvolver 
habilidades e características antes não exigidas, habilitando-a para atuar de maneira competitiva no 
mercado de trabalho do futuro. 

 

Justificativa Público-alvo 

Ao longo dos últimos 12 anos o Município de Porto Alegre empregou através do SINE Municipal 22.539 
pessoas, principalmente em vagas voltadas para prestação de serviços (11.949), comércio (7183) e 
construção (1454). Ou seja, neste período, 91% das vagas de trabalho e emprego ao tradicional mercado 
de trabalho. Em contrapartida, nestes mesmos 12 anos, significativas transformações tecnológicas 
revolucionaram o mercado de trabalho. A cada dia novas profissões surgem, com um perfil de habilidades 
absolutamente distintas daquelas anteriormente referidas. Entre 2009 e 2021 apenas 1.269 pessoas foram 
colocadas em vagas de emprego na área de tecnologia de informação e comunicação, restando evidenciada 
a necessidade de desenvolvimento do presente projeto. 

O projeto será dividido em módulos, 
possibilitando à participação mais ampla da 
população, todavia, o público principal será 
voltado a pessoas jovens, dos 18 aos 30 
anos, ou a aqueles que possuam não se 
encontrem nesta faixa etária, mas maior 
facilidade de acesso à recursos 
tecnológicos. 

Justificativa do cancelamento 

Projeto será fundido com o Poa Qualifica+, considerando que ambos têm como escopo a qualificação profissional para vulneráveis. 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação da Escola 
de Direitos Humanos 

Promover atividades de educação em direitos humanos, contribuindo na eliminação de práticas de preconceito, 
discriminação e intolerância, fomentando o desenvolvimento de uma cultura em direitos humanos e respeito às 
diversidades, para a (ou com o propósito) construção de relações sociais baseadas em princípios da liberdade, 
igualdade e dignidade da pessoa humana. 

 

Justificativa Público-alvo 

Embora tenhamos avanços civilizatórios inquestionáveis, um complexo sistema internacional, declarações, tratados pactos, 
incorporados em legislações nacionais, ainda há um longo caminho a ser percorrido, persistem graves violações, realidade que 
impõe a necessidade de diversificadas ações para a efetivação dos postulados contidos nos diversos instrumentos normativos já 
construídos. Nesse sentido, é imprescindível a internalização de valores e princípios na perspectiva dos direitos humanos pela 
população em geral. A educação em direitos humanos (EDH) vem na direção de construção de uma cultura em direitos humanos. 
Porto Alegre já tem a área dos direitos humanos contemplada na sua estrutura administrativa desde 2002 - inicialmente 
secretaria e hoje diretoria dentro da SMDS –, e a instituição desta política remonta a 1997. Contudo, não conta com uma com 
uma política pública de educação em direitos humanos, ainda que nessa trajetória tenham sido empreendidas diversas iniciativas 
de formações nessa área. Compreendendo a importância da EDH como uma via fundamental para a efetivação dos direitos 
humanos, propõe-se a implantação da Escola de Educação em Direitos Humanos de Porto Alegre.  

Servidores da 
prefeitura municipal 
de Porto Alegre, 
pessoas e coletivos 
interessados no tema, 
associações de 
moradores, lideranças 
comunitárias e demais 
organizações da 
sociedade civil. 

Justificativa do cancelamento 

O projeto está sendo cancelado pois não há previsão de recursos, como também, diante de outros projetos mais urgentes e equipe reduzida, não será 
possível implantá-lo nesse momento. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Programa de Acesso aos Direitos Básicos Reduzir ao máximo os indicadores de pobreza extrema em porto alegre.  

Justificativa Público-alvo 
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Normalmente se trabalha com as populações em situação de rua, pobreza e vulnerabilidade por meio de políticas 
assistenciais tradicionais. Essa gestão forma uma nova equação política, que permite uma inovação de métodos e 
tecnologia na política de proteção. Para isso, se quer trabalhar na direção de reduzir a extrema pobreza na cidade. Isso 
significa: identificar os principais bolsões, manchas de pobreza extrema na cidade e tentar quantificar qual o tamanho 
desta população. Chegar a isso com nossa possibilidade de atuação e desenvolver políticas bastantes transversais e 
ambicionas em sua metodologia, para prover ações que reduzam a exclusão dessa população, que reduzam o grau de 
miséria e pobreza na cidade. Atuar com métodos de mensuração do universo a ser atendido e dos resultados obtidos. 

Antes da pandemia o dado 
estimado era de 30 mil porto-
alegrense vivendo abaixo da 
linha da pobreza. Este será o 
público de arranque da análise. 

Justificativa do cancelamento 

O escopo do desenvolvimento dos projetos da SMDS foi alterado, tendo em vista o orçamento disponível e orçamentos internacionais em negociação. 

 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Estação Cidadania 
Restinga - 
Contratualização  

Elaboração do Edital de Chamamento 
Público para Parceirização do Estação 
Cidadania 

Abertura de edital de chamamento para OSC que executará ações e 
gerenciará o equipamento Estação Cidadania ✓ 

Entregas da 
Diretoria de Direitos 
Humanos 

Ações relacionadas a preparação da 
Semana da Consciência Negra 

A preparação para a Semana da Consciência que ocorrera no mês de 
novembro, envolve abertura de edital para auxiliar as entidades à 
realização de eventos na Semana, oficinas de afroempreendedorismo e 
revisão e atualização da Lei que instituiu a SECON 

✓ 

Implantação da Politica 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. 

◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Implantação do Projeto Transformando 
Vidas 

A evasão escolar precoce é uma realidade que afeta largamente a 
população LGBTQIA+, especialmente entre trans. Propõe-se a ser um 
projeto Intersetorial de estímulo ao retorno aos estudos possibilitando a 
conclusão dos ensinos fundamental e médio, além de cursos profissionais. 

 

Implantação do Fundo Municipal de 
Igualdade Racial 

O Fundo de Promoção de Igualdade Racial está de acordo com o Estatuto 
da Igualdade Racial (lei federal nº 12.288/2010, em seus artigos 56 e 
57), e pretende assegurar recursos para a formulação e a execução de 
políticas públicas de igualdade racial e enfrentamento ao racismo. 

 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Cursos profissionalizantes voltados para o Mercado de Trabalho do Futuro Vagas 320 439 ⚫ 

Percentual de Encaminhamentos para vagas de emprego das pessoas que buscam 
o SINE Municipal 

Percentual 40% 59,62% ⚫ 

Pessoas em situação de rua como moradia Percentual 60% 46,78% ⚫ 

Restaurantes Populares em funcionamento 
Restaurantes 

Populares 
6 5  

Implantação da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher Percentual 50% 25% ◼ 

Pessoas com deficiência grave que necessitam de transporte atendidas pelo 
Programa Porta a Porta 

Percentual 50% 0% ◼ 
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Fundação de Assistência Social e Cidadania 

FASC 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

25%

Meta atingida

12%

Meta não atingida

63%

Concluído

25%

Não Concluído

50%

Cancelado

25%

Meta atingida

57%

Meta parcialmente atingida

43%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Cartão 
Alimentação 

Implantar do Cartão Alimentação como auxílio emergencial, a ser ofertado através dos equipamentos: CRAS, 
CREAS e Parceiros da FASC, em gradativa substituição ao alto volume de demanda por Cestas Básicas, surgida 
durante a pandemia de COVID-19, a partir da contratação de empresa especializada, a fim de retomar o caráter 
técnico, da Política de Assistência Social. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Desde o início da pandemia, até o presente momento, a busca pelos mais diferentes Auxílios, ampliou-se de forma abrupta, tanto 
nos Centros de referência de Assistência Social - CRAS, nos Centros Referência Especializada de Assistência Social – CREAS, 
quanto nos equipamentos da Rede Parceirizada – OSC’s – Organizações da Sociedade Civil. Todos vêm trabalhando 
exaustivamente para atender às demandas de Cestas Básicas, Auxílios Moradia e Cadastro e renovação de Cadastro Único para 
os programas de transferência de renda do Governo Federal. Contudo, as logísticas necessárias para atender a demandas de 
Cestas Básicas, contrapõem-se à condição de realizar o acompanhamento técnico adequado e com a atenção que necessitam.  
Inclusive, no que concerne a limites, há também a falta de espaços físicos na grande maioria dos equipamentos, para 
armazenamento de Cestas Básicas, bem como para carga /descarga e transporte para entrega das mesmas. Assim, há a 
necessidade de se manter a concessão do benefício de alimentação emergência/calamidade aos cidadãos de Porto Alegre, bem 
como a ajuda humanitária, desde que atendidos os critérios estabelecidos em lei e de acordo com análise individualizada a ser 
realizada pela equipe técnica da Fundação de Assistência Social, conforme o caso. E, por fim, justificamos a importância da 
Implantação do Cartão Alimentação, visto que, além de ser um recurso que oferece aos cidadãos mais autonomia e dignidade, 
permitirá às equipes a retomada dos acompanhamentos técnicos que demandam maior atenção. 

Famílias e indivíduos 
em situação de 
insegurança alimentar 
no município de Porto 
Alegre no contexto da 
Pandemia Covid-19, 
cujas situações já vêm 
sendo registradas 
junto às equipes dos 
CRAS, dos CREAS e 
organizações 
Parceiras. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

5.000 cartões/mês distribuídos a partir de julho de 2022. Concluído 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema Informatizado de Gestão da Rede 
Socioassistencial da FASC - definição de formato de 
aquisição do sistema, elaboração de TR e captação 

Contratação no mercado de uma ferramenta informatizada, unificada, 
multiplataforma para coleta e gestão de informações para monitorar a execução das 
ofertas dos serviços socioassistenciais. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

FASC órgão gestor da política de assistência social no município; Monitoramento das ofertas e do acesso da 
população à rede socioassistencial é parte da gestão do SUAS. A gestão da informação por meio de ferramentas 
informatizadas que padronizam informações e qualifiquem os processos de trabalho são estratégicos para a gestão 
do sistema. Necessidade de monitoramento dos serviços; Identificação da população que acessa os serviços; 
Qualificação da gestão da informação na FASC. Dificuldade para monitorar a totalidade dos serviços formados ao 
todo por 366 serviços próprios e parceirizados nos níveis de proteção social básica e especial de média e alta 
complexidade. 

Trabalhadores dos serviços próprios 
e parceirizados com a FASC. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Revisão do Sistema Protege 
Foi realizada a revisão dos requisitos e concluiu-se a 
necessidade de contratação de sistema disponível no mercado. 

100% 

Relatório de avaliação do contratado X entregas do Projeto do sistema 
PROTEGE 

Todas as necessidades estarão incluídas no sistema contratado 100% 

Busca no mercado de possibilidades de sistemas que possam atender a 
necessidade do monitoramento e controle de vagas da FASC. 

Realizadas reuniões com empresas que dispõe de sistemas 
adequados à FASC 

100% 

Definição estratégica de melhor proposta Definida melhor proposta 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação e Qualificação 
do Cadastro Único 

Ampliar e capitalizar a rede de atendimento para cadastro único na cidade de porto alegre desenvolvendo ações 
cadastrais de famílias, em especial as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e a de baixa renda, 
em situação de vulnerabilidade, abrangendo tanto o cadastro quanto a sua atualização e revisão cadastral, bem 
como o tratamento e uso da base de dados do cadastro realizado para promover o acesso dessas famílias a 
serviços, benefícios e programas sociais. 

⚫ 
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Justificativa Público-alvo 

Porto Alegre vem com um déficit nos últimos anos, apresentando Taxa de Atualização Cadastral 
(TAC) do município em 46,39%, enquanto que a média nacional encontra-se em 61,16%.  

Famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e a 
de baixa renda, em situação de vulnerabilidade. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Capacitação dos Entrevistadores Realizada 100% 

Elaboração do Termo de Referência para Contratação de Ampliação e 
Qualificação do Cadastro Único 

Termo de Contratação feito. 100% 

Implantação do projeto piloto de descentralização do atendimento aos 
usuários do Cadastro Único 

Foi descentralizado o atendimento com postos em 11 locais da 
cidade. 

100% 

Implantação do agendamento online do Cadastro Único pelas 
plataformas digitais da PMPA 

Implantado 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano Intersetorial de Atenção à População em Situação 
de Rua - FASC 

Qualificar as ações destinadas a população em situação de rua. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Há um conjunto de ações e serviços da FASC destinados à população em situação de rua. O trabalho com essa 
população é desafiador, e necessita de constante, avaliação, repensar e redirecionamento. 

População em situação de rua. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Abertura de 02 Centros Pops 
Projeto técnico aprovado no CMAS. Não foi ampliado o número de Centros POPs em 2023. 
Para 2023 há previsão orçamentária para abertura de um (01). 

10% 

Edital para acolhimento 40 vagas Não realizado 0% 

Início da obra no Abrigo Bom Jesus Cancelada obra de reforma. 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Celebração das novas Parcerias na FASC 
Celebrar novas parcerias em decorrência da necessidade de readequação dos 
Projetos Técnicos e do término dos Termos de Colaboração vigentes. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Considerando que a FASC possui 256 Termos de Colaboração, com necessidade redesenho do serviço e metas, 
readequação do per capita e novo chamamento público pelo final da vigência dos Termos de Colaboração 
ativos, se faz necessária a qualificação dos Projetos Técnicos para, por fim, celebrar novos Termos de Parcerias 
que irão aperfeiçoar a assistência social oferecida pelo município de Porto Alegre. 

Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e 
Pessoas com deficiências em situação de 
vulnerabilidade social. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Revisar 100% dos projetos técnicos dos Serviços da Rede de Assistência 
Social do Município. 

Dos 24 projetos técnicos previstos para revisão, foram 
revisados 10. 

42% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Viabilizar ações de combate ao trabalho infantil. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

O PETI é um dos principais programas de âmbito nacional direcionados à erradicação do trabalho 
infantil e à eliminação da pobreza. Dessa forma, constitui-se num programa essencial para a 
proteção de crianças e adolescentes. 

Crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil no município de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

09 multiplicadores contratados Proposta de contratação de multiplicadores cancelada 0% 

Proposta de capacitação do NUEP para trabalho com famílias em situação de 
trabalho infantil elaborada e aprovada 

Proposta em elaboração 50% 
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Elaboração de fluxo de encaminhamento da FASC para a SMED de crianças em 
situação de trabalho infantil que necessitem de vagas na Educação Infantil. 

Criado fluxo, crianças em situação de trabalho infantil 
tem conseguido vaga na rede de educação infantil 

100% 

Realização de 04 reuniões com SMED, SMDS, Conselhos Tutelares e SMS para 
proposição, encaminhamentos das ações do Protocolo 

Foram realizadas 4 reuniões para efetivação das ações 
do Protocolo 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação da rede de atendimento a pessoa idosa. 
Ampliar a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social 
de atenção a pessoa idosa. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Estudos demográficos apontam para um envelhecimento rápido e com uma expectativa de vida aumentando cada vez mais. 
Segundo a OMS em 2025, o Brasil será o sexto pais do mundo em número de idosos. Porto Alegre é a capital com maior população 
de idosos do Brasil, segundo Censo de 2010, possui 211 mil idosos. É necessário efetivar mecanismos de promoção e proteção de 
direitos, dos quais muitos já estão previstos em lei. As políticas públicas devem contribuir para melhorar a qualidade de vida da 
população maior de sessenta anos, com prestações de serviços de qualidade e compromisso aos que ao longo de sua vida, 
contribuíram e ainda contribuem das mais variadas formas para o desenvolvimento desta cidade. 

População idosa em 
vulnerabilidade 
social. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implantação de acessibilidade em 03 CRAS. Executado 100% 

Edital de chamamento para ampliação de 100 vagas em ILPIs Grau III Não foi lançado edital devido à falta de recursos 0% 

Elaboração de estudo sobre a Rede de Acolhimento Institucional para 
Idoso -equiparação valores. 

Estudo concluído 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação e qualificação da oferta da rede de 
CRAS/Proteção Social Básica 

Ampliar a rede de proteção social básica e especial da política de assistência social 
de atenção a pessoa idosa. ◼ 
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Justificativa Público-alvo 

O presente Projeto justifica-se pela necessidade de 
ampliar a capacidade de atendimento dos CRAS de 
Porto Alegre, considerando o grande volume de 
acessos e demanda reprimida (represada). 

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ ou qualquer 
outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, 
em especial; e Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e benefícios 
assistenciais e ou com critérios de elegibilidade, mas que ainda não foram contempladas.  

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implantação em 50% do CRAS Santa Rosa 2- elaboração e aprovação 
projeto técnico - definição de recursos orçamentários 

Não foi possível avançar no projeto de reforma, pois aguarda a 
viabilização do terreno para projetar a construção. 

10% 

Implantação em 50% do CRAS Restinga-Estação Cidadania – elaboração 
e aprovação projeto técnico, definição de recursos orçamentários. 

Projeto técnico aprovado, no aguardo da recursos humanos 
para implantar. 

50% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Reordenamento da FASC 
Elaboração de Proposta de 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. 

✓ 

Ampliação da Rede de 
Acolhimento 

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 existente. 

Parceria com Organização da Sociedade Civil para a gestão de um 
(1) serviço acolhimento Institucional: modalidade de atendimento 
República para jovens oriundos do acolhimento de crianças e 
adolescentes. O serviço está referenciado à Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade. 

◼ 

Ampliação dos Residenciais Inclusivos 

Parceirização de 02 residenciais inclusivos com 10 vagas cada. 
Serviço de Acolhimento Institucional SUAS, para jovens e adultos 
com deficiência, em situação de dependência, que não disponham 
de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. 

◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Emendas Parlamentares 
Federais na FASC (OGU) 

Estruturação da Rede do SUAS - Construção 
de Centro de Convivência região Centro-sul 
(R$ 299.181,00) - Dep. Darcísio Perondi 

Avaliação técnica da necessidade de reordenar as republicas para 
implantar um serviço exclusivo para egressos com mais de 18 
anos dos abrigos de acolhimento para crianças e adolescentes. 

 

 

Indicadores 

Indicador Unidade de Medida Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Famílias em Situação de Vulnerabilidade atendidas pela Política de 
Assistência Social 

Percentual 33% 41% ⚫ 

Inserção das pessoas abordadas em situação de rua em algum tipo de 
acompanhamento continuado nos serviços de assistência social 

Percentual 83% 97% ⚫ 

Crianças em situação de trabalho infantil 
Crianças em situação de 

trabalho infantil 
500 194 ⚫ 

Prestação de contas de 2019 finalizadas Percentual 100% 100% ⚫ 

Prestação de contas de 2020 finalizadas Percentual 75% 52,53%  

Prestação de contas de 2021 finalizadas Percentual 50% 44,98%  
Equipamentos de acolhimento institucional para a população em situação 
de rua 

Equipamentos de 
acolhimento 

28 23 
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Secretaria Municipal de 

HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%

Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

REURB em Escala 
Propiciar a conclusão agilizada do processo de REURB com o maior número possível de titulações em áreas 
simultâneas.  

Justificativa Público-alvo 

Porto Alegre possui 484 áreas irregulares. A estimativa é de que vivam cerca de 300 mil pessoas 
nesses locais. As áreas de risco são 118, espalhadas por todas as regiões da cidade. 

Famílias que residem em áreas irregulares. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Jardim Protásio Alves - Bairro Mário Quintana. Entregar as 
matrículas da quadra D 

Tramitando a aprovação do projeto da quadra D na CTARF e aguardando 
análise de risco da SMAMUS. 

30% 

Loteamento Timbaúva III - Bairro Mário Quintana. Entregar 
as matrículas 

Foram entregues 200 matrículas. Tramitando na PARF a análise da 
documentação de 50 lotes. 

90% 

Vila Pereira Franco - Bairro São João. Entregar as matrículas Matrículas entregues 100% 

Loteamento Vale Verde - Bairro Lomba do Pinheiro. Entregar 
as matrículas 

Aguardando publicação do edital dos notificados ausentes. Tramitando 
reaprovação do projeto na CTARF. 

70% 

 Loteamento Carris-Manchester - Bairro Lomba do Pinheiro. 
Entregar as matrículas 

Matrículas entregues 100% 

Loteamento Albion 32 - Bairro Ponta Grossa. Entregar as 
matrículas 

Matrículas entregues 100% 

Loteamento Marina Souza dos Santos - Bairro Belém Velho. 
Entregar as matrículas 

Atendida impugnação do Registro de Imóveis. Aguardando retorno do RI 
sobre a emissão das matrículas. 

85% 

Loteamento Santos - Bairro Campo Novo. Entregar matrículas 
Empresa está realizando cadastro dos moradores para legitimação. Até o 
momento foram entregues documentação de 22 lotes. 

60% 

Loteamento Thomas Moresco - Bairro Campo Novo. Entregar 
matrículas 

Aguardando a complementação da documentação por parte da empresa 
para resposta à impugnação do Registro de Imóveis. 

90% 
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Vila Laranjeiras - Bairro Costa e Silva. Aprovação do projeto. Realizando últimos ajustes no projeto urbanístico. 28% 

Loteamento Jardim Franciscano - Bairro Lomba do Pinheiro. 
Conclusão da topografia. 

Finalizado trabalho de campo do levantamento planialtimétrico. 28% 

Loteamento Ida Passuelo - Bairro Vila Nova. Aprovação do 
projeto. 

Os moradores entregaram o laudo de estabilidade. Protocolado o Projeto 
na CTARF. Aguardando análise 

90% 

Loteamento Residencial Dom Pedro - Bairro Costa e Silva. 
Aprovação do projeto. 

Entregue a versão final do PURF pela contratada. Para aprovar o projeto 
na CTARF será necessário contratar o mapeamento de risco. 

57% 

Loteamento Chácara do Banco - Bairro Restinga. Realizar o 
cadastramento dos legitimados no Loteamento Chácara do 
Banco (bairro Restinga) 

Iniciada a coleta de documentação dos moradores. 70% 

Loteamento Jardim das Palmeiras - Bairro Vila Nova. Entregar 
as matrículas 

Encaminhado para o registro de imóveis documentação de 40 lotes para 
legitimação. E coletando documentação dos demais lotes, 
aproximadamente 50 lotes. 

80% 

Loteamento Quinta do Portal - Bairro Lomba do Pinheiro. 
Entregar as matrículas 

Recebido e entregue 142 matrículas do Registro de Imóveis. 
Encaminhados mais 85 títulos ao RI. 

60% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

REURB Digital Agilizar os processos de REURB por meio da tecnologia digital. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

O sistema irá permitir interação direta da SMHARF com os moradores, de forma muito rápida e prática, visando obter dos 
próprios interessados – moradores das áreas em processo de regularização fundiária – o seu cadastro para obtenção do 
título de propriedade do lote, possibilitando o envio de documentos e o acompanhamento de seus trâmites processuais 
junto ao município. O conteúdo será relacionado ao cadastramento de moradores de um loteamento, com acesso prático, 
interface amigável, atualizado e que garanta a segurança dos dados pessoais do cidadão que fizer a utilização do sistema. 

População atendida pelos 
processos de REURB / 
Servidores da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratar a PROCEMPA para iniciar 
desenvolvimento do sistema REURB Digital 

Contratação autorizada pelo CTIC Técnico em 02/01/23. 90% 
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Iniciar o desenvolvimento do sistema REURB 
Digital 

Contratação da PROCEMPA autorizada pelo CTIC Técnico em 02/01/23. 0% 

Iniciar o desenvolvimento da plataforma de 
Georreferenciamento 

Elaborando banco de dados. 20% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Reestruturação da 
SMHARF 

Proposta de reestruturação da 
SMHARF 

Criação e apresentação de proposta de reestruturação da SMHARF: ajustes 
no organograma, revisão da lei de criação e elaboração do decreto com as 
competências regimentais. 

✓ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Famílias que participaram do processo de regularização fundiária Beneficiadas 
com Matrícula entregue 

Famílias 
beneficiadas 

1.000 1.004 ⚫ 

Lotes com Instauração de REURB Lotes 4.000 5.988 ⚫ 
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Departamento Municipal de Habitação 

DEMHAB 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%
Concluído

50%Não Concluído

42%

Cancelado

8%

Meta não atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reassentamento - Pró Moradia 
Construir 540 unidades habitacionais no bairro Cristal (Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e 
Tamandaré II) para reassentar as famílias de baixa renda que vivem às margens do Arroio Cavalhada.  

Justificativa Público-alvo 

Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social que residem 
junto ao arroio Cavalhada (incluindo as vilas Icaraí I, Nossa Senhora das Graças e Ângelo Corso) 
e que vivem atualmente em área de risco hidrológico e de preservação permanente. 

Famílias de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade social que residem junto ao Arroio 
Cavalhada. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aprovar os projetos do Pró-Moradia junto à Caixa e iniciar o 
processo licitatório das obras das Unidades Habitacionais dos 
Condomínios Cel. Claudino, Tamandaré I e Tamandaré II. 

Os projetos estão em análise final pela Caixa e ainda não foram 
enviados para licitação. 

70% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reassentamento 
Concluir as obras e entregar as unidades habitacionais e unidades de comércio e serviço para 
famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.  

Justificativa Público-alvo 

Reassentamento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social da Vila 
Nazaré, Vila Dique, Morada do Sol e Aldeia Polidoro Charrua. 

Famílias de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade social. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir as obras das 09 Unidades Habitacionais da Aldeia Polidoro Charrua e entregar 
as unidades às famílias beneficiadas. 

Por inconsistências contratuais, as obras deverão 
ser licitadas novamente. 

15% 
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Concluir as obras das 24 Unidades de Comércio e Serviços da Quadra E do Loteamento 
Bernardino Silveira Amorim, Porto Novo, e entregar as unidades às famílias 
beneficiadas. 

7 UCS executadas. As demais foram ocupadas 
irregularmente sendo necessária nova licitação. 

30% 

Entregar as 238 Unidades Habitacionais desocupadas no Loteamento Irmãos Maristas 
às famílias beneficiadas. 

222 Unidades Habitacionais entregues até final 
do ano. 

93% 

Concluir as obras das 41 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Irmãos 
Maristas e entregar as unidades às famílias beneficiadas. 

Foram entregues 33 UCS aos beneficiários. 80% 

Concluir as obras das 12 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Senhor do 
Bom Fim e entregar as unidades às famílias beneficiadas. 

Obra com 78,57% executado e medido. Empesa 
solicitou rescisão amigável do Contrato. 

50% 

Concluir as obras das 12 Unidades de Comércio e Serviços no Loteamento Senhor do 
Bom Fim e entregar as unidades às famílias beneficiadas. 

Obra com 67,86% executado. Aditivo para 
prorrogação do prazo de obra em andamento. 

67% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implementação do Programa de 
Locação Social 

Implementar programa de locação social no município para otimizar a Política de Habitação, 
diversificando as alternativas de atendimento e auxiliando na redução do déficit habitacional. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Em Porto Alegre, mais de 8% da população está inclusa no indicador de déficit habitacional. Uma das formas de dirimir 
esta condição é, minimamente, ofertando moradia digna por um custo adequado às rendas das famílias mais 
vulneráveis, não comprometendo mais que 30% de sua renda mensal com moradia. Desta forma, o programa 
desenvolverá critérios para inscrições e oferta do benefício para população vulnerável. 

Famílias carentes de habitação, 
com baixa renda e em 
vulnerabilidade social. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores O projeto ainda não foi enviado à Câmara. 0% 

Regulamentação do programa no município (decreto e 
instrução normativa). 

Projeto de Lei elaborado. Instrução Normativa em elaboração. 70% 
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Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Urbanização 
em REURB 

Complementar a infraestrutura e construir Unidades Habitacionais permitindo a criação ou ampliação de vias, tornando 
também regular os serviços de água, esgoto e energia elétrica, qualificando a vida dos moradores da região. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Prover a infraestrutura essencial é pré-requisito para regularização fundiária. Além 
disso, o projeto atende demandas geradas pelo Orçamento Participativo. 

Moradores dos seguintes núcleos urbanos irregulares: Vila Pereira 
Franco, Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal e Morro Alto. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratar empresa para realização das obras de urbanização nas 5 localidades: 
Vila Beco da Paz, AJ Renner, Vila Cristal, Morro Alto, Vila Pereira Franco. 

Empresa ainda não contratada. Os projetos estão em fase 
de revisão. 

15% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Modernização Tecnológica 
e Qualificação da 
Infraestrutura 

Aquisição de pacote office Aquisição de 5 Pacotes Offices ✓ 

Aquisição e instalação de Telefones Ips Aquisição de 90 telefones ✓ 

Aquisição de tablets Aquisição de 12 tablets ✓ 

Aquisição Webcams Aquisição de 35 Webcams ◼ 

Aquisição de Rádio Wi-fi Aquisição de 6 Rádio Wi-fi ◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Desenvolvimento de módulo no SGP 
customizado para o DEMHAB 

Desenvolvimento de sistema integrado ao sistema de gestão de 
parcerias -SGP para qualificação do processo de prestação de contas 
e monitoramento das OSCs, conforme exigência da SMTC. 

◼ 

Aquisição de computadores 
Aquisição de 60 computadores e 31 avançados para engenheiros e 
arquitetos.  

Levantamento e 
destinação das áreas do 
DEMHAB 

Levantamento das áreas do DEMHAB 
Levantamento das áreas pertencentes ao DEMHAB no município de 
Porto Alegre ✓ 

Destinação dos terrenos do DEMHAB 
Correta destinação dos terrenos e redução dos prejuízos ao 
município. ◼ 

Contratação de apoio 
operacional 

Contratação de apoio operacional para 
fiscalização e desenvolvimento de 
projetos de engenharia. 

Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para 
suprir falta de servidores nas atividades essenciais. ✓ 

Contratação de apoio operacional para 
portaria e vigilância. 

Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para 
atividade de portaria e vigilância. ✓ 

Contratação de apoio operacional para 
equipe social de REURB / REFIS. 

Elaboração de Termo de Referência e contratação de terceiros para 
suprir falta de servidores nas atividades essenciais. ◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Concessão de Bônus Moradia 
Unidades 

Habitacionais 
500 89 ◼ 

Lotes beneficiados com Infraestrutura Urbana Essencial - REURB Bônus Moradia 150 0 ◼ 
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Gabinete da 

CAUSA ANIMAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

100%
Não Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Bem-Estar Animal 
Qualificar o planejamento, a avaliação e a implementação das ações de saúde pública, através da 
promoção, proteção e defesa do bem-estar de animais no município. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Os cães e gatos podem interferir positiva ou negativamente na 
saúde da população, dependendo da guarda responsável e das 
políticas públicas implementadas. Desta forma cabe ao Gabinete 
da Causa Animal promover ações de saúde, proteção e defesa 
do bem-estar de animais no município de Porto Alegre 

População de baixa renda com cadastro no programa Bolsa Família, com Número de 
Inscrição Social (NIS) ou ainda que tenha como renda mensal de até três salários 
mínimos (com atestado emitido pelo Centro de Relações Institucionais e Participativas 
- CRIP). Protetores independentes e entidades de proteção animal. Todos residentes, 
ou com sede, no Município de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da contratação da empresa para realização do Censo. Concluído. 100% 

Conclusão da execução de melhorias no Canil Municipal. Concluído. 100% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Qualificação dos 
Serviços 
Veterinários  

Contratação de Empresa 
para Gerenciamento da 
USAV 

Com o término do Termo de Colaboração com a Anclivepa-SP, em março de 2022, deverá 
lançar novo Edital de Chamamento Público para firmar novo Termo de Colaboração para 
gestão e prestação de serviços veterinário para animais domésticos (cães e gatos), de 
albergagem e gerenciamento da USAV. 

◼ 



 

155 

 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Castramóvel 

Aquisição de Castramóvel visando o controle reprodutivo e populacional de animais 
evitando a reprodução desenfreada, maus tratos e abandono. A partir do recebimento de 
recursos de emenda parlamentar federal, abrir licitação para compra do veículo e busca 
de recursos para equipar. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Esterilizações de Cães e Gatos Esterilizações 23.687 21.988 ⚫ 
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Gabinete da 

PRIMEIRA-DAMA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

50%
Não Concluído

50%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ampliação do Centro de 
Triagem e Distribuição 
POA QUE DOA 

Ampliação do Centro de 
Triagem e Distribuição 
POA QUE DOA 

Parte do programa POA QUE CUIDA, um movimento idealizado e executado pelo 
Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre. Este é um novo modelo para as 
ações assistenciais na cidade. O trabalho será realizado de forma permanente, 
de acordo com as necessidades das pessoas a serem atendidas. 

◼ 

Gabinete Itinerante 
Qualificação da abordagem e acolhimento do projeto "Gabinete Itinerante" nas intervenções dentro das 
comunidades ✓ 
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EIXO 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
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Secretaria Municipal de 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TURISMO 
 

Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Meta atingida

40%

Meta parcialmente atingida

20%

Meta não atingida

40% Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Fortalecimento POA Film 
Commission 

Desenvolver o setor e os trabalhadores da indústria audiovisual em Porto Alegre. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

O desenvolvimento e a promoção da indústria audiovisual colaboram significativamente com o crescimento das cidades ao 
redor do mundo. Dessa forma, a PMPA utilizará a POA Film Comission como estratégia de desenvolvimento do setor. 

Indústria Audiovisual 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Finalização do Portal POA Film Commission Concluído. 100% 

Promoção de POA como Destino Cinematográfico Concluído. 100% 

Desenvolver painel de monitoramento da Produção Audiovisual 
em Espaços Públicos 

Concluído. 100% 

Revisar o Marco Legal da Atividade de Realização de Produção 
Audiovisual em Espaços Públicos 

Devido a alterações de diversos dispositivos legais relacionados a essa 
meta, a revisão do Marco Legal não pode ser concluída em 2022. 

50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Redução do tempo de abertura de 
empresas e operações (RESET) 

Implantar um sistema que proporcionará a abertura de empresas em minutos, em um único 
ambiente, de forma rápida, simples e sem burocracia, obtendo o registro, as inscrições fiscais 
e as licenças quando necessárias. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 
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Os processos de Licenciamento de Atividades no município de Porto Alegre são gerenciados pela Sala do Empreendedor, 
organismo pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Participam direta ou indiretamente do 
processo de registro de empresas e licenciamento de empresas diversos outros órgãos e estruturas, como a SMAMUS, SMF, SMS-
Visa, PGM, SMC (Epahc) e Procempa, assim como agentes externos, de âmbito federal e estadual. Para aprovar o processo de 
abertura e licenciamento são utilizados diversos sistemas em diferentes plataformas tecnológicas, muitas não integradas e 
algumas bastante defasadas, incluindo sistemas em mainframe desenvolvidos na década de 70. Além disso, o requerente/ 
empreendedor tem acesso a sistemas diferentes, via internet, para acessar serviços, buscar informações sobre os procedimentos 
do licenciamento, consultar legislações e acompanhar o andamento de seus processos. Esta complexa arquitetura tecnológica 
gera impactos negativos na performance dos processos, principalmente em termos de tempo de ciclo, retrabalho e 
qualidade/confiabilidade das informações consultadas e geradas. O projeto estabelece um "balcão único". Uma inovação e 
simplificação importante para o ambiente de negócio no Município de Porto Alegre. 

Micro e pequenos 
empresários (empresa 
limitada, empresa 
individual de 
responsabilidade 
limitada e empresa 
individual). 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Automatizar a resposta da viabilidade para análise de endereço Concluído. 100% 

Automatizar a emissão do alvará de funcionamento Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

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. 

 

Justificativa Público-alvo 

A Economia Criativa é um conceito baseado em ativos criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento 
econômico, compreendendo um conjunto de atividades baseadas no conhecimento. Compreende, também, setores representativos 
que envolvem áreas atreladas ao Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia, áreas estas que abraçam diferentes atividades 
econômicas e profissionais que têm importante papel no atual cenário econômico e social. Nesse sentido, fomentar o 
desenvolvimento da economia criativa na esfera municipal, dialogando com as esferas estadual e federal, passa a ser um dos eixos 
de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Assim, a necessidade de organização de um 
ambiente de negócios atrativo e favorável, faz do Programa de Desenvolvimento e Fomento da Economia Criativa de Porto Alegre 
um instrumento de gestão que contempla tanto os empreendedores criativos, quanto os negócios, serviços e produtos gerados, 
bem como os territórios envolvidos, promovendo a aproximação de mercados criativos nacionais e internacionais, e consolidando 
a política pública para o desenvolvimento das indústrias criativas locais. 

Empreendedores 
criativos e empresas 
relacionadas aos 
setores das 
indústrias criativas 
de Porto Alegre. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Finalização do Diagnóstico EC da Cidade Concluído 100% 

Finalização da Instalação do CMEC Concluído 100% 

Adesão ao Co.Liga (Escola de Economia Criativa) Concluído 100% 

Realizar o Projeto Piloto Escola Conectada 2.0 
Não realizado, devido à impossibilidade da SMED de liberar professores para 
a execução do projeto. 

0% 

Iniciar o Desenvolvimento do Projeto para fortalecimento 
da Moda Autoral Gaúcha e Micro cervejarias 

Desenvolvida e aprovada proposta para o APL da Moda. A falta de recursos 
impossibilitou o desenvolvimento do projeto das Micro cervejarias. 

50% 

Iniciar o desenvolvimento da plataforma do Observatório 
de Economia Criativa 

Inception realizado. As demais etapas ocorrerão em 2023 e 2024. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Linha Turismo Privado 
Promover os pontos de interesse turísticos para turistas visitantes e residentes e que os visitantes permaneçam 
pelo menos um dia a mais em Porto Alegre. Promover os caminhos rurais para esses dois públicos, visando 
agregar valor para a propriedade rural. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

A Prefeitura deve se ater às prioridades de atender demandas básicas da comunidade, ao mesmo 
que tempo que não pode abrir mão de explorar o seu potencial turístico que promove o crescimento 
econômico e a geração de renda, especialmente o turismo rural em Porto Alegre. 

Turista de passagem (geralmente que vai para a 
Serra Gaúcha), Turistas em geral e Residentes. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Ter operando em POA, até o final do ano, 2 linhas 
turismo 

Fechamento de 2022 com uma linha em operação. Com a venda dos ônibus adaptados da 
Carris, esperamos que uma nova linha entre em operação em 2023. 

50% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Microcrédito (RESET) 
Auxiliar o acesso à crédito por parte de empreendedores formais e informais da cidade Porto 
Alegre ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Porto Alegre tem uma parcela importante da sua força de trabalho engajada no 
empreendedorismo de pequeno porte. Este quadro foi acentuado pela pandemia do coronavírus, 
quando mais pessoas passaram a buscar o seu sustento na realização de pequenos negócios. 

Empreendedores informais e pequenos negócios 
formais (principalmente MEIs) da cidade de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realizar 1400 contratos na modalidade juro 
zero empreendedor 

O ano de 2022 fechou com 62 contratos assinados. O valor realizado abaixo da meta 
ocorreu especialmente pelas restrições de crédito e alto endividamento dos potenciais 
tomadores do microcrédito. 

4,43% 

Realizar 100 contratos de reparos residenciais 
Devido a atraso no cronograma, a modalidade de reparos residenciais não foi 
implantada. 

0% 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Abertura de Empresas Dias 4 1 ⚫ 

Trabalhadores Contas-Próprias (CP) que estejam no CadÚnico do Governo Federal 
atendidos pelo Programa de Microcrédito de Porto Alegre 

Percentual 17% 0,4% ◼ 
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Secretaria Municipal de 

MEIO AMBIENTE, URBANISMO 

E SUSTENTABILIDADE 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Concluído

16%

Meta atingida

17%

Meta parcialmente atingida

50%

Meta não atingida

17%

Concluído

36%

Não Concluído

55%

Cancelado

9%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Concessão do Harmonia e Trecho 1 da Orla 
Concessão dos serviços de operação, administração, manutenção, implantação, reforma e 
melhoramento do Trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, do Parque da Harmonia e 
de sua área anexa, com execução de obras e serviços de engenharia. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Melhor gestão e melhorias na área da concessão. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Emitir as licenças urbanísticas;  
Fiscalizar o Caderno de Encargos;  
Fiscalizar o Caderno de Eventos;  
Realizar as vistorias completas dos indicadores de mensuração 
de desempenho. 

Emitir as licenças urbanísticas- Ok;  
Fiscalizar o Caderno de Encargos- Ok; 
Fiscalizar o Caderno de Eventos- Ok;  
Realizar as vistorias completas dos indicadores de mensuração de 
desempenho- Ok. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Recuperação do Lago do Parcão 
Revitalizar o lago do parcão para dar condições adequadas à fauna que ali habita, bem como 
restaurar o espaço como um todo. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de resolver os problemas históricos do lago, principalmente aqueles em virtude da falta de oxigenação e renovação da 
água, como ainda para responder a uma ação civil pública manejada pelo MPRS em vista de oferecer melhores condições à fauna e 
flora que ali habitam. Dessa forma, necessária a obra de revitalização do lago, contemplando a funcionalidade e qualidade do espaço. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratação de estudos ambientais;  
Contratação de projetos engenharia. 

Contratação de estudos ambientais – Ok;  
Contratação de projetos engenharia – Ok. 

100% 
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Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Ação 
Climática 

Identificar, mapear, quantificar e analisar os riscos e a vulnerabilidade do município às mudanças climáticas do município 
de Porto Alegre, e elaborar relatório com os resultados; Realizar cálculo da pegada hídrica por habitante; Compatibilizar 
Plano de Ação Climática com as demais legislações e planos territoriais vigentes; Compatibilizar o Plano de Ação Climática 
com os acordos climáticos aos quais Porto Alegre é signatário; Construir cenários possíveis que viabilizem a neutralização 
das emissões líquidas até 2050; Identificar medidas concretas de adaptação em Porto Alegre; Priorizar medidas concretas 
de adaptação; Garantir a ampla divulgação do processo de construção do Plano de Ação Climática; Estabelecer programa 
de monitoramento das ações e medição de seus impactos; Dispor de mecanismos e instrumentos que possibilitem a 
implementação das metas estabelecidas no Plano de Ação Climática. 

 

Justificativa Público-alvo 

As mudanças climáticas demandam esforços para o planejamento de medidas que possam reduzir os riscos e danos associados a este 
fenômeno. Cabe ao município estar na linha de frente das ações de combate e adaptação às mudanças do clima visto que é a esfera de 
governança mais próxima à população. As questões mais problemáticas a serem enfrentadas pela governança local quanto às mudanças 
climáticas em Porto Alegre estão associadas às variações bruscas de temperatura, precipitações intensas, alagamentos, inundações, 
quedas de árvores, deslizamentos e erosões. A situação é agravada pela formação de núcleos populacionais informais, em geral sobre 
áreas periféricas e de preservação ambiental, planícies de inundação, morros, encostas e margens de rios e cursos d'água, o que torna 
a população destas regiões ainda mais vulneráveis. Desta forma, os fenômenos climáticos adversos podem acarretar não apenas danos 
materiais, mas principalmente às pessoas e também aos ecossistemas, com consequências para serviços fundamentais, como o 
abastecimento de água, produção de alimentos e geração de energia, causando, direta ou indiretamente, prejuízos socioeconômicos e 
ambientais. Dada a tendência de intensificação do problema ao longo do tempo, torna-se urgente a adoção de medidas para prevenir e 
combater a mudança do clima e seus impactos, conforme prevê o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. 

População de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Contratar consultoria para elaboração do Plano 
Municipal de Mudanças Climáticas 

A contratação da consultoria para elaboração do Plano Municipal de Mudanças 
Climáticas está pendente de trâmites burocráticos do Banco Mundial 

80% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Transformação Digital, Automação e 
Integração dos Sistemas Legados, 
responsáveis pela aprovação de projetos 
edilícios (construção civil). 

Padronização e automação dos fluxos através da implementação do BPM Bonita nos mais 
de 200 serviços do Portal de Licenciamento; Integração e unificação dos sistemas SEI, 
SIAT, Expedientes, GEO, Intranet e DMI a tramitação de Projetos; Fornecer status dos 
processos de forma rápida e transparente aos cidadãos; Gerar indicadores automatizados 
no Power BI (Dashboards). 
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Justificativa Público-alvo 

Tornar Porto Alegre mais atrativas para investimentos da construção civil através 
de uma tramitação ágil, automatizada e transparente. 

Setor da Construção civil, Equipe técnica de aprovação de projeto 
(SMAMUS, EPAHC, DMAE, PGM, SMOI e EPTC), responsáveis 
técnicos engenheiros e arquitetos do setor. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Automação BPM Licenciamento Expresso;  
Automação BPM Licenças;  
Automação BPM Certidões. 

Automação BPM Licenciamento Expresso – OK;  
Automação BPM Licenças – Parcial;  
Automação BPM Certidões - Parcial 

78% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Revisão do Plano Diretor 
Avaliar e revisar o Plano Diretor com amparo nos conceitos previstos na Nova Agenda 
Urbana e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 11.  

Justificativa Público-alvo 

A lei que institui o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos, conforme § 3º, Art.40 da LC 
10.257/2001 - Estatuto da Cidade. O atual Plano Diretor de Porto Alegre data de 1999, e a última revisão ocorreu 
em 2010, a qual ateve-se à Parte III - Plano Regulador. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de softwares Apoiar para assinatura da Carta Acordo;  
Formalizar e coordenar os Grupos de Trabalho Termos de Referência; 
Eventos de participação Desenvolver a Plataforma Gab. Cent. Hist. 

Apoiar para assinatura da Carta Acordo – OK;  
Formalizar e coordenar os Grupos de Trabalho – OK; 
Termos de Referência – Ok;  
Eventos de participação – OK; 

75% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação e Cercamento 
das Unidades de 
Conservação 

Estabelecer medidas mitigatórias relacionadas a ocupações irregulares, acesso de animais de potencial 
predatório a fauna silvestre, caça, qualificação das instalações operacionais visando a efetividade de seus 
planos de manejo, bem como ampliação da mão de obra disponível para execução dos serviços que fazem 
parte da rotina de cada local. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

As Unidades de Conservação (UCs) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com 
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras 
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território 
nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. À SMAMUS compete 
coordenar e administrar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza de Porto Alegre – 
SMUC-POA, Lei Complementar 679/2011. 

A biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, bem como as relações existentes 
entre a sociedade, a economia local e o 
entorno. Cidade de Porto Alegre e usuários 
das unidades de conservação (visitantes e 
pesquisadores) 

Metas 2022 Realizado % estimado 

 Elaboração de estudos e projetos para cercamento das Unidades 
Conservação; Elaboração de projetos e orçamentos para a 
qualificação da estrutura física das Unidades de Conservação. 

Elaboração de estudos e projetos para cercamento - Não realizado; 
Elaboração de projetos e orçamentos para a qualificação da 
estrutura física - Não realizado 

0% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Qualificação da 
Arborização 
Urbana 

Produção, implantação e 
manutenção da arborização 

Contratação de empresa para PRODUÇÃO DE MUDAS, IMPLANTAÇÃO DE 
ARBORIZAÇÃO e ARBUSTIVAS em logradouros públicos e áreas de preservação 
permanente públicas; MANUTENÇÃO DE MUDAS. Recursos do Fundo do Meio 
Ambiente. 

✓ 

Qualificação do Viveiro Municipal 
Elaboração de projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, luminotécnicos, 
alarme, drenagem, entre outros, para reforma da estrutura física do Viveiro 
Municipal. Execução das obras através de recursos de TASC-C. 

✓ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Normativas e 
Regulamentações 
na SMAMUS 

Decreto do novo licenciamento 
Elaboração de Decreto do novo licenciamento edilício de Porto Alegre, reduzindo 
etapas de análise e fortalecendo o papel do Responsável Técnico.  ✓ 

Eleições CMDUA 
Realização da Eleição dos Conselhos (eleição virtual e presencial) entre outras 
atividades necessárias para a realização do Pleito. ✓ 

Regulamentação da Lei 
Complementar do Centro Histórico 

Elaboração de Decreto regulamentador da Lei em vigor. ◼ 

IPTU Sustentável 

Elaborar decreto regulamentando lei a ser criada pela SMF, visando incentivos 
fiscais para adoção de medidas de sustentabilidade (Aumento da cobertura 
vegetal, Implantação de sistema de captação de água da chuva, uso de energias 
renováveis, Implantação de telhados verdes, utilização de tec. sustentável). 

◼ 

Reestruturação das comissões 

Alteração do Decreto das Comissões e Revisão da metodologia de avaliação dos 
projetos especiais para definição de mitigações/compensações/ contrapartidas. 
Revisão da quantidade de comissões necessárias, simplificando a tramitação dos 
processos e diminuindo a burocracia. 

 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

Licenciamento por Adesão e 
Compromisso- LAC 

Desenvolvimento e implementação de sistema para operacionalizar o LAC 
(empreendedor e responsável técnico assumem o cumprimento das condições e 
restrições para atividades de baixo e médio potencial poluidor). Depende da 
contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do sistema. 

◼ 

Terrários Urbanos Terrário do Bom Fim Garibaldi 
Terrário a ser implantado na esquina da Rua Irmão José Otão com a Rua 
Garibaldi. ◼ 

Planejamento e 
Monitoramento 
Ambiental 

Mapeamento de Mata Atlântica 
Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento dos 
remanescentes do bioma Mata Atlântica e elaboração do Plano Municipal de 
Conservação de Mata Atlântica. 

◼ 

Mapeamento de Áreas de 
Preservação Permanente 

Contratação de empresa para desenvolvimento do mapeamento das Áreas de 
Preservação Permanente (APP). ◼ 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Tempo Médio de Aprovação de Projetos Edilícios Dias 90 44 ⚫ 

Prazo Médio de Licenciamento Ambiental Dias 80 172 ◼ 
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Secretaria Municipal de 

CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta parcialmente atingida

50%
Meta não atingida

50%

Concluído

35%

Não Concluído

48%

Cancelado

17%

Meta atingida

50%
Meta não atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Qualificação dos Espaços Culturais 
Elaborar projetos e realizar pequenas manutenções ou reformas nos equipamentos culturais 
qualificando estes espaços e evitando maior degradação do patrimônio público.  

Justificativa Público-alvo 

Os equipamentos culturais estão degradados necessitando de urgentes intervenções a fim de 
evitar maiores prejuízos ao patrimônio histórico do município. 

População de Porto Alegre, turistas e servidores que 
utilizam os espaços. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Casa Godoy: Concluir projetos complementares e orçamento 
geral 

Falta apenas as sondagens e projeto estrutural 90% 

Centro Municipal de Cultura: Contratar e iniciar a elaboração dos 
projetos complementares do Centro Municipal de Cultura 

Empresa contratada e projetos iniciados. 100% 

Casa Firmino Torelly: Contratação das correções da rede pluvial Aguarda liberação de PL 40% 

Casa Firmino Torelly: Conclusão da reforma da cobertura 
Os serviços estão sendo executados pela LBF Engenharia que iniciou 
em novembro/2022 com previsão de término para fevereiro/2023. 

60% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Requalificação da Usina do Gasômetro 
Entregar aos porto alegrenses o Centro Cultural Usina do Gasômetro requalificado, com o 
teatro e cinema equipados, garantindo melhor aproveitamento dos espaços e serviços 
culturais prestados. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 
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A edificação apresenta necessidade urgente de conservação com renovação e implementação de sistemas e redes de infraestrutura 
(há risco de incêndio, infiltrações e há inadequação à legislação vigente no que se refere à acessibilidade); necessidade de conclusão 
de obras (Teatro Elis Regina, impermeabilizações, sistemas de circulação); necessidade de instalação e requalificação de serviços 
(restaurante e café). Além disso, a reforma garantirá melhor aproveitamento dos espaços e serviços culturais prestados (espaços 
para grandes exposições, atividades de lazer junto à orla, sistema de informações turístico-culturais, etc.). 

População da 
grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da Reforma da Usina 
Considerando os recentes aditivos, o percentual de execução financeira 
contratual é de 48,7%. 

48% 

Projeto de parceirização Contratada empresa para elaboração do estudo de concessão da Usina. 50% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Restauração da Praça 
da Matriz 

Conclusão da obra da Praça 
da Matriz 

Concluir a obra que está em andamento com percentual de 81.34% de execução 
conforme a última medição apresentada (13ª medição). ✓ 

Sede Terreira da 
Tribo 

Concessão de novo local para 
o grupo cultural Terreira da 
Tribo para liberação do 
terreno da João Alfredo 

Achar novo prédio para abrigar o grupo de teatro para liberação do TPU do terreno 
da João Alfredo. ✓ 

Diagnóstico e 
Recuperação de 
Monumentos 

Restauração do Monumento 
“O Laçador” 

Conclusão da recuperação do Monumento "O Laçador". 2ª etapa do projeto cujo 
diagnóstico foi realizado em 2017, o qual apontou as necessidades prementes de 
restauro desse bem. 

✓ 

Qualificação do 
Museu Joaquim 
Felizardo 

Reabertura do Museu para 
visitação pública. 

Reabertura do museu que está fechado para visitações desde a pandemia por falta 
de investimentos e necessidade de manutenção. ✓ 

Renovação das exposições do 
Museu 

Realização de exposições durante o ano de 2022. ✓ 
Projeto de restauro do Museu 

Conclusão do projeto de restauro do museu para captação de recursos por meio de 
leis de incentivo. ✓ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Descentralização da 
Cultura / Casa D 

Retomada do ônibus palco 
Termo de Cooperação com a Carris que prestará apoio logístico para viabilizar o uso 
do ônibus palco mediante o fornecimento de motorista, devendo ser ressarcida 
pelos custos com motorista, combustível e manutenção. 

✓ 
Programação Cultural na 
Casa D 

Calendário de programações na Casa D em 2022. ◼ 

+ Cultura nas Escolas 

Projeto Semeando Arte 
(Atelier Livre) 

Parceria do Atelier com a Escola Est. de Ensino Fundamental Mané Garrincha, e será 
desenvolvido com 4 turmas de quarto e quinto anos, com o componente curricular 
de Expressão Artística, onde serão abordadas questões de sensibilização, 
construção do processo criativo, incentivo e produção artística. 

✓ 

Concertos Didáticos 
Apresentação de 16 Concertos Educacionais Didáticos, com a Banda Municipal de 
Porto Alegre, no Teatro Renascença, em parceria com SMED, para Alunos da rede 
municipal de ensino fundamental e da educação infantil. 

✓ 
Reestruturação da 
Companhia Municipal de 
Dança 

Encaminhamentos institucionais para definição da retomada das atividades da 
Companhia e definição da origem dos recursos para início das ações formativas em 
2022 

✓ 

Retomada das Oficinas de 
Educação Patrimonial no 
Arquivo Histórico 

Retomada das oficinas com foco na realização de oficinas com alunos da rede 
municipal de educação, em parceria com a SMED. ◼ 

O filme da minha vida 
Sessões de cinema, debates e práticas audiovisuais com alunos e professores da 
Rede Municipal de Ensino. ◼ 

Teatro nas Escolas - Arte que 
Educa 

Apresentações de teatro nas escolas municipais de Porto Alegre. ◼ 
Educação para o Patrimônio Projeto educativo para o patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre.  
Atelier nas Escolas Realização de laboratórios artísticos no contra turno escolar.  
Viva o Centro a Pé para 
Crianças 

Projeto de educação patrimonial voltado ao público infantil que ocorre por meio de 
aulas a céu aberto sobre o patrimônio cultural e sua diversidade arquitetônica, 
urbanística e artística. 

 
Criação do Conservatório 
Municipal de Música 

Implementação do Conservatório Municipal de Música via parcerização.  
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Caixa Cultural / Cine 
Imperial 

Retomada da obra do antigo 
Cine Imperial 

Avanço nas negociações com a Caixa Econômica para retomada da obra do antigo 
Cine Imperial. ◼ 

Qualificação da 
Pinacoteca Ruben 
Berta 

Projeto e contratação da 
reforma da Pinacoteca 

Elaboração de projeto e contratação das reformas necessárias. ◼ 

Regularização da Cessão de 
Uso do prédio 

Regularização da Cessão de Uso junto ao governo federal pois o contrato encontra-
se expirado. ◼ 

Qualificação do 
Arquivo Histórico 
Moisés Vellinho 

Ampliação do Arquivo 
Histórico (Casa 1) 

Melhoria do espaço liberado na Casa 1 e aquisição de estantes para ampliar a 
guarda de documentos. ◼ 

Manutenção predial do 
arquivo 

Realizar as manutenções necessárias no prédio do arquivo. ◼ 

Reestruturação da 
Banda Municipal 

Reestruturação da Banda 
Municipal 

Reestruturação de pessoal para garantir que a banda esteja completa para as 
futuras apresentações. ◼ 

Novo Museu de Arte 
no Paço Municipal 
Escopo 

Implantação de museu de 
arte no Paço Municipal 

Realizar reformas possibilitando a transformação do Paço em museu. ◼ 

Auxílio emergencial: 
edital GIBA GIBA 

Auxílio emergencial: edital 
GIBA GIBA 

Edital de auxílio emergencial (R$ 4 milhões distribuídos a 5 mil trabalhadores da 
cultura). ◼ 

Qualificação do Solar 
Paraíso 

Recuperação da entrada de 
energia elétrica do Solar 
Paraíso 

Contratação de empresa elaboração de projetos e orçamentos para a reforma, 
regularização e recuperação da entrada de energia elétrica do Solar Paraíso. ◼ 

Qualificação do 
Mercado Público 

Pintura do Mercado Público Contratação e fiscalização do serviço de pintura externa no mercado público. ◼ 

Novo Portal da 
Cultura 

Criação do novo Portal da 
Cultura 

Criação de site para divulgação de eventos e notícias da cultura em Porto Alegre.  
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Execução do Orçamento da Cultura Percentual 100% 91,30% ⚫ 

Recursos do FUMPAHC, FUNCULTURA e FUMPROARTE investidos em todos os 
segmentos culturais 

Percentual 50% 25,07% ◼ 
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Gabinete da 

INOVAÇÃO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

33%

Meta parcialmente atingida

17%

Meta não atingida

50%

Meta não atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prêmio INOVAPOA 

Fundamentalmente, a premiação tem por objetivo reconhecer iniciativas inovadoras na cidade, servindo de estímulo 
a novas ações. O trabalho para organização anual do prêmio incrementará a relação do GI com o ecossistema de 
inovação (especialmente COMCET e REDE POA.HUB) e a análise das sugestões de premiados permitirá ao gabinete 
ficar mais bem informado sobre a existência de ações inovadoras em andamento na cidade. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

A instituição do Prêmio INOVAPOA - Inovação Porto Alegre visa atender ao determinado na Lei Complementar n°721, de 
29 de novembro de 2013, mais especificamente no art. 19 e §único, cumprindo as responsabilidades contidas na referida 
lei, que impôs ao Município de Porto Alegre a instituição do Prêmio Inovação Porto Alegre. 

Atores do ecossistema de 
Inovação em Porto Alegre 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Estruturação da governança do Prêmio. 
Publicação do Decreto nº 21.542/22, que dispõe sobre a implementação do 
Prêmio Inovação Porto Alegre (Prêmio INOVAPOA), no âmbito do Município de 
Porto Alegre, e divulgação do Regulamento da premiação 

100% 

Lançamento e concessão do I PRÊMIO INOVAPOA - 
DESTAQUES DE INOVAÇÃO DE PORTO ALEGRE. 

Lançamento realizado, o evento de premiação da primeira edição será realizado 
em 27 de março de 2023. 

90% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Living Lab POA - A cidade 
como plataforma para testes 
de soluções inovadoras 

Atrair empresas e startups para que realizem suas provas de conceito na cidade de Porto Alegre, a partir 
da aplicação efetiva e afirmativa das regulamentações que permitem testes de soluções, com simplificação 
de procedimentos. Além disso, a partir da divulgação desse posicionamento e dos resultados, tornar Porto 
Alegre reconhecida como uma cidade amigável e apoiadora de testes de soluções. Por fim, estabelecer um 
imaginário que Porto Alegre como um Living Lab Urbano real e ágil, em linha com o proposto no projeto 
POA Living Lab aprovado pela mesa do PACTO ALEGRE. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 
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A cidade de Porto Alegre, tem se destacado como capital com diversas iniciativas para promover a inovação e fomentar o 
empreendedorismo, através de ações consistentes e estruturadas, tendo em conta o impacto positivo que os serviços e 
produtos inovadores têm na promoção do progresso social e econômico. 

Atores do ecossistema de 
Inovação em Porto Alegre 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Desenvolver pelo menos 4 Provas Conceito de 
Soluções Inovadoras. 

Consolidação de POA como principal LIVING LAB de soluções Inovadoras em Ambiente 
público do país, com mais de 20 POCs em andamento 

100% 

Regular e aplicar o SANDBOX regulatório em 
POA. 

Publicação do Decreto nº 21.543/22, que dispõe sobre as regras para funcionamento 
do ambiente regulatório experimental Programa Sandbox Porto Alegre. 

100% 

Lançar campanha para marcar identidade de POA 
como LIVING LAB CITY. 

Lançamento do Programa Sandbox Poa e Living Lab em 18/07/22. A Capital gaúcha é 
uma das primeiras cidades do Brasil a implantar a iniciativa. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

POA INOVA+: Políticas de 
Indução à Inovação 

Ser uma das cidades protagonistas e líderes no uso de novos mecanismos de aquisição de soluções 
inovadoras de startups e negócios de pequeno porte para implantação ágil na cidade. Para tanto o GI se 
propõe a entender as soluções, estruturar as chamadas, prospectar os desafios junto aos demais setores do 
governo e acompanhar a realização dos chamamentos e editais, assim como a implantação e 
acompanhamento das soluções. Além disso irá prospectar parcerias públicas e privadas para dar maior 
alcance aos editais. O foco inicial será dado ao mecanismo denominado CPSI. 

 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de promover ações estratégicas para impulsionamento do ecossistema de inovação da cidade, aproveitando 
novos mecanismos trazidos pelo Marco Legal das Startups para acelerar a inovação na cidade, alinhado com os programas 
de incentivos fiscais oferecidos pelo município. 

Atores do ecossistema de 
Inovação em Porto Alegre 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Lançar 2 editais de Compra Pública de Solução Inovadora 
(CPSI); Contratar pelo menos 1 solução inovadora via edital 
CPSI. 

Preparado edital (aguarda lançamento) da CPSI Água e Esgoto, primeira 
alinhada e validada com MCTI como exemplo de estrutura de CPSI 

70% 

 



 

180 

 

 

Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Hub Saúde 
Promover POA como polo de saúde caracterizado pela excelência em instituições de saúde, pela abundância de serviços 
médicos de ponta e de referência, pela infraestrutura laboratorial qualificada, formando um ecossistema de elevada 
competência, alto valor e custos acessíveis, que fomenta e incorpora rapidamente inovações em saúde. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O RS tem reconhecida competência na área de saúde, o que se baseia em grande parte no 
ecossistema de saúde de Porto Alegre, que reúne hospitais públicos e privados de referência no 
Brasil e uma grande quantidade de talentos qualificados nas mais diversas especialidades 
médicas. A qualidade dos profissionais, associada aos custos atrativos e à alta qualidade nos 
serviços e atendimento tornam Porto Alegre um polo de atração reconhecido na área de saúde. 
Por várias vezes se buscou criar uma imagem integrada do ecossistema de saúde da capital, 
buscando explorar de forma mais efetiva esse potencial. O projeto de destina a atender essa 
demanda de estruturar e divulgar o "brand" da cidade como referência em saúde, colocando o 
cluster na "vitrine" sul-americana e explorando também o potencial de inovação em saúde. 

Usuários locais, nacionais e internacionais da 
Infraestrutura de Saúde e dos Serviços Médicos de 
instituições e profissionais de Porto Alegre; Empresas 
e entidades promotoras de serviços médicos e de 
inovação em saúde do ecossistema local de saúde. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Estruturação da Governança do Hub da Saúde. 
Construção da Governança do grupo e articulação da composição do South 
Collab Health, que conta com mais de 40 instituições da área da saúde. 

90% 

Produção de Panorama da Inovação em Saúde 2022 para 
o South Summit; Participação nas atividades de indução 
à inovação em saúde do INOVA RS MLN. 

Articulação de redes de inovação em saúde no South Summit, divulgação do 
mapeamento do ecossistema gaúcho de inovação na saúde (parceria com o 
Inova RS), lançamento da POC Telemedicina 

100% 

Lançamento da 2ª Edição do Start Health.  0% 

 
Projeto 

Prioritário 
Objetivo do Projeto Sinaleira  

SMARTER POA 
Mapear, alinhar, induzir, ampliar e articular projetos que promovam uma SMARTER POA, divulgando de forma integrada e 
estratégica as ações de todos os setores do governo convergentes a esse objetivo. ◼ 
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Justificativa Público-alvo 

As cidades mais relevantes e inovadoras ao redor do mundo têm buscado utilizar as novas ferramentas de 
transformação digital, as tecnologias de IoT, a estratégia de redes de resiliência e novas estratégias de 
desenvolvimento urbano para se tornarem mais conectadas, sábias e sustentáveis. O conceito amplo de uma cidade 
que seja capaz de monitorar seu ambiente, tomar decisões mais informadas, prover melhores serviços a seus 
cidadãos, transformar suas cadeias econômicas em linha com a sociedade do conhecimento e reduzir sua pegada 
ambiental e seu metabolismo urbano é o fundamento do projeto SMARTER POA. 

Setores da PMPA, sociedade em 
geral, inovadores, parceiros 
estratégicos de desenvolvimento 
de instrumentos e políticas de 
smarter cities. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Apresentar mapa de ações PMPA ligadas ao SMARTER 
POA. 

 0% 

Lançamento de edital CPSI com pelo menos 3 desafios 
associados ao SMARTER POA. 

Edital CPSI foi construído (em breve será lançado) em parceria com o DMAE, 
chamamento para soluções tecnológicas de desafios de Água e Esgoto 

90% 

Desenvolvimento de estratégia SMARTER POA e de 
estratégia de comunicação do projeto, com produção de 
material de divulgação digital e físico. 

Estruturação de uma estratégia Smarter Poa, encaixando as diversas ações 
com os demais projetos existentes e correlacionados com o tema na PMPA. 

30% 

Prospectar e lançar pelo menos 3 ações sob o guarda-
chuva SMARTER POA. 

Parceria com SENAI e SEBRAE recurso em chamada especial de soluções de 
smartes cities para Porto Alegre; redes articuladas pelo GI (TechRoad, 
Granpal, FDD&I, foodtech alliance, south collab health) 

100% 

Lançamento de edital em conjunto com ICLEI na área de 
produção inovadora urbana de alimentos 

Formulação edital com ICLEI para lançamento de chamada de propostas para 
Sistemas Urbanos Alimentares Inovadores em parceria com outras cidades da 
FOODTECH ALLIANCE; 

90% 

Implantação de pelo menos 2 pilotos advindos do edital 
supracitado. 

 0% 

 
Projeto 

Prioritário 
Objetivo do Projeto Sinaleira  

Poa.Hub 
Alavancar ações estratégicas de inovação a partir da articulação, ativação e engajamento de rede formada por todos os 
atores chave atuantes ou impulsionadores do ecossistema de inovação da cidade de Porto Alegre. ◼ 

Justificativa Público-alvo 



 

182 

 

Esse projeto foi formulado com base na premissa que a articulação dos diferentes atores de inovação de Porto 
Alegre permite conectar de forma mais eficiente e produtiva as pessoas e oportunidades, ocasionando uma 
melhor divulgação das oportunidades, instituições e soluções inovadoras. Essa maior visibilidade reforça o 
branding de Porto Alegre como cidade inovadora, incrementa sua atratividade a pessoas e instituições 
interessadas na cidade, dá maior visibilidade aos inovadores locais e contribui para que o poder público 
monitore e atraia proponentes de soluções inovadoras para os desafios públicos. A ideia é articular esforços 
para qualificar a geração de dados e a promoção da cidade, e identificar possíveis demandas de políticas 
públicas para melhoria e dinamização do ecossistema de inovação da cidade. 

Atores do ecossistema de inovação de 
Porto Alegre; Instituições e profissionais 
que tenham interesse em investir ou se 
instalar em Porto Alegre; Pessoas da 
cidade que tenham interesse em acessar 
os atores de inovação ou conhecer as 
oportunidades e avanços do ecossistema 
de inovação de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Consolidar e divulgar REDE POA HUB. 
Reativada a rede Poa HUB, que tem como objetivo alavancar ações estratégicas de 
inovação, foram 6 reuniões do grupo com adesão de mais de 40 parceiros 

100% 

Albergar 10 Startups de relevante valor 
socioambiental na rede POA Hub. 

Não foi realizado, pois a estratégia da rede foi revista. 0% 

Lançamento do Panorama dos Stakeholders 
de Inovação de Porto Alegre 2022. 

Desenvolvimento do Portal de Inovação da cidade (Portal POA.hub) em conjunto com o 
ecossistema de inovação da cidade em inception promovido pelo GI em parceria com a 
PROCEMPA e DBSERVER 

40% 

Lançamento de dois Editais de Apoio a 
Empreendimentos Carentes. 

Parceria com o SEBRAE está firmada e será lançado em 2023, (STARTUP LAUNCHPAD-
plataforma de lançamento de startups; e Inovação inclusiva) 

70% 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Nascidos Registrados de Forma Digital Percentual 60% 17% ◼ 

Índice de Classificação da Cidade entre as Melhores em Transformação Digital Classificação 4º 19º ◼ 
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Gabinete do 

VICE-PREFEITO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

100%
Não Concluído

100%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

4º Distrito 

Transformar a região formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos por meio 
de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura, envolvendo norma 
urbanística e tributária, incentivos para habitação e atividade econômica, equipamentos urbanos, obras 
viárias, drenagem, saneamento e segurança pública. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

No início do século XX o Quarto Distrito costumava abrigar inúmeras indústrias na cidade. A partir da década de 70, os 
empreendimentos e fábricas começaram a mudar para outras regiões e esse processo desencadeou um movimento de 
depreciação do local. Há 30 anos a região do Quarto Distrito aguarda um olhar atento do poder público, principalmente, 
para resgatar seu potencial por meio do desenvolvimento sustentável da região situada na entrada da cidade com grande 
potencial para a inovação. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aprovação do Projeto de Lei que regulamenta o regime urbanístico 
do Quarto Distrito 

Concluído. 100% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Indicador de Atividade 
Econômica de Porto Alegre 

Criação do Indicador de Atividade Econômica de Porto Alegre ◼ 

Disponibilização de ferramenta para publicização dos dados no site da SMDET ◼ 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Índice de Escassez de Recursos – Famílias no CadÚnico Índice 0,706 0,733 ⚫ 
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Secretaria Extraordinária dos 

250 ANOS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

85%

Não Concluído

4%

Cancelado

11%
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Sinaleira 

Eventos da PROCEMPA em 2022 (TIC e 
Processamento de Dados) 

45 anos da Procempa  ✓ 

Eventos do PREVIMPA em 2022 (Previdência 
Pública Própria dos Servidores) 

XX SEMINÁRIO SULBRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA DOS REGIMES PRÓPRIOS. ✓ 

Eventos da SMF em 2022 (Fazenda) Exposição de livros antigos da Secretaria da Fazenda ✓ 

Eventos da SMPAE em 2022 (Planejamento e 
Assuntos Estratégicos) 

Reabertura do 2º andar do Mercado Público ✓ 

Eventos da SMSEG em 2022 (Segurança) 130 anos da Guarda Municipal ✓ 

Eventos da SMTC em 2022 (Transparência e 
Controladoria) 

Seminário Nacional sobre Transparência na Administração Pública  ✓ 

Eventos da CARRIS em 2022 (Transporte 
Coletivo Público) 

150 anos da Carris com entrega da Medalha /Comenda D. Pedro II   

Eventos do GVP/CRI (Coordenação de 
Relações Internacionais) 

Ação de valorização das praças com relações internacionais  

Eventos da EPTC em 2022 (Gestão do 
Transporte e da Circulação Urbana) 

 Cerimônia de entrega do XV Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito (2022) ✓ 

Pedal da Paz - 3ª edição ✓ 

Maio Amarelo (mês dedicado ao combate à violência no trânsito) ✓ 

Eventos da FASC em 2022 (Assistência 
Social e Cidadania) 

Exposição: Arte e Inclusão  ✓ 

FASC Recital da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul no Theatro São Pedro em 
Homenagem a Porto Alegre nos seus 250 Anos  ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

Mostra de Trabalhos Educativos - SCFV e Projovem  

Eventos da PGM 

Lançamento da Revista PGM Especial 250 anos de Porto Alegre ✓ 

Prêmio Referência PGM ✓ 

Jornada de Inovação na Advocacia Pública  

Eventos da SMAMUS em 2022 (Meio 
Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) 

Complexo do Lago do Parque Farroupilha ✓ 

Qualificação do Viveiro Municipal ✓ 

Decretos de IPTU Sustentável e Certificação Digital ✓ 

Entrega das Obras da Orla de Ipanema ✓ 

Evento - Cidades do Futuro ✓ 

Eventos da SMC em 2022 (Cultura) 

Semana de Porto Alegre: exposições na Pinacoteca Ruben Berta e Aldo Locatelli ✓ 

Semana de Porto Alegre: Lançamento do segundo volume da coleção Escritos da Dança - 
Mais um passo de dança ✓ 

Abertura das Exposições “As Ruas de Porto Alegre” e “Lendas de Porto Alegre”. ✓ 

Oficina de Cartografia: Caminho da Estrada do Mato Grosso ✓ 

Desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

250 anos de Porto Alegre: escrevendo a história. Oficina de análise documental ✓ 

Semana de Porto Alegre: Apresentação do Espetáculo Flamenco Negro ✓ 

Baile da Cidade  ✓ 

Semana de Porto Alegre: inauguração do busto Plauto Cruz e mostra de chorinhos. ✓ 

Ciclos de cinema na Cinemateca Capitólio. ✓ 

Semana de Porto Alegre: reabertura do teatro Renascença e da Sala Álvaro Moreyra  ✓ 

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes ✓ 

Festa de São Jorge ✓ 

Acampamento Farroupilha  ✓ 

Porto Alegre em Cena ✓ 

Procissão da Paixão de Cristo do Morro da Cruz ✓ 

Reveillon 2022 ✓ 

Visitas orientadas - "Conhecendo o Arquivo Histórico e seus Patrimônios" (29 e 31 de 
março) ✓ 

Semana de Porto Alegre: realização da Mostra Web com artistas e performances 
destacadas no Prêmio Açorianos de Dança 2022.  ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

Cerimônia de Entrega das Melhorias no Sítio Laçador  ✓ 

Festival Ibero-Americano de Cinema ◼ 

Eventos da SMDET em 2022 
(Desenvolvimento Econômico e Turismo) 

44º Aniversário do Segmento Antiquários do Brique da Redenção ✓ 

31° Festa da Uva e da Ameixa ✓ 

Semana do Mercado Público em Comemoração aos 250 anos de Porto Alegre  ✓ 

40º Aniversário dos Segmentos Artesanato / Artes Plásticas / Gastronomia do Brique da 
Redenção ✓ 

10º Feira do Peixe de Belém Novo ✓ 

20° Feira do Peixe da Restinga ✓ 

Feira do Peixe da cidade de Porto Alegre (242° edição) ✓ 

Dia do Artesão ✓ 

Atendimento Descentralizado com o Micro ônibus - Procon Móvel ✓ 

35º Aniversário da Feira da Alfândega  ✓ 

37° da festa do Pêssego do município de Porto Alegre ✓ 

Mostra de Filmes Rodados em Porto Alegre  ✓ 



 

191 

 

Agrupador Entregável Sinaleira 

Comemoração dos 40 anos das Feiras Mercadão do Produtor  ✓ 

Semana do Incentivo ao Pescado  

Comemorações Dia do Agricultor ✓ 

Eventos da SMDS em 2022 
(Desenvolvimento Social) 

Dia Internacional dos Direitos Humanos ✓ 

EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA LOMBA DO PINHEIRO  ✓ 

Inauguração da CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES  ✓ 

Dia Mundial da Síndrome de Down ✓ 

Feira de Páscoa da Comunidade Indígena  ✓ 

PARADA LGBTQI+  ✓ 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA ✓ 

Dia de atividades no Prato Alegre - alimentação, qualificação profissional e atividades 
lúdicas. ✓ 

Feirão de Empregos  ✓ 

Dia Nacional da Visibilidade Trans: 1° encontro T Municipal. encontro de Homens e 
Mulheres Trans e Travesti  

COZINHEIRO CHEFE 250 ANOS  
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Agrupador Entregável Sinaleira 

EVENTO DE LANÇAMENTO PORTA A PORTA  

Eventos da SMED em 2022 (Educação) 

Feira Municipal de Iniciação Científica de Porto Alegre ✓ 

Narrativas e Memórias das Escolas Municipais de Porto Alegre ✓ 

Programa Adote um Escritor - 20ª Edição ✓ 

A Porto Alegre pelo Olhar da Infância ✓ 

A Porto Alegre do Futuro  

Eventos da SMELJ em 2022 (Esportes, Lazer 
e Juventude) 

Campeonato Municipal de Bocha ✓ 

Encontro das Escolinhas Comunitárias ✓ 

Torneio de Futebol de Mesa Semana de Porto Alegre ✓ 

Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia ✓ 

Copa Porto Alegre de Punhobol - 250 anos ✓ 

Abertura do Campeonato Gaúcho de Futebol  ✓ 

Torneio Internacional de Xadrez  ✓ 

Natação Paraolímpica, Local: Grêmio Náutico União ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

18º Corrida de Aniversário de Porto Alegre - 250 anos da Cidade de Porto Alegre  ✓ 

Baile de Debutantes para 250 jovens  ✓ 

Copa Porto Alegre de Kart  ✓ 

Encontro Gaúcho de Praia Acessível ✓ 

Circuito de Câmbio ✓ 

Jogos Escolares de Porto Alegre ✓ 

2º Aberto de Porto Alegre de Beach Tênis ✓ 

Brasil Junior Cup de Tênis ✓ 

Mérito Esportivo 2022 ✓ 

Jomeex ✓ 

Maratona Internacional de Porto Alegre ✓ 

Recopa dos Campeões de 2021 de Futebol 7 ✓ 

Fórum Paradesportivo de Porto Alegre ✓ 

Copa Municipal de Várzea Master ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

Jogos dos Estudantes Surdos ✓ 

Jogos dos Estudantes Surdos ✓ 

Copa Porto Alegre de Handebol de Areia - Orla 3 ✓ 

Jogos de Idosos ✓ 

Copa Cidade de Porto Alegre de Vela  ✓ 

4ª Copa de Slalom em Cadeira de Rodas  ✓ 

Semana da Juventude - 250 anos de Porto Alegre  ✓ 

Festival Para-Poa  ✓ 

Pandorga da Inclusiva ✓ 

Jogos Abertos de Porto Alegre ✓ 

Copa Trekking de Regularidade   

Campeonato Municipal de Handebol  

Copa Porto Alegre de Bocha em Cadeira de Rodas   

Copa Orientação de Regularidade - Paradesporto   
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Agrupador Entregável Sinaleira 

GRENAL DOS 250 ANOS   

Eventos da SMMU em 2022 (Mobilidade 
Urbana) 

IV CAMINHO DE PORTO ALEGRE ✓ 

Visita do NAVIO CISNE BRANCO DA MARINHA DO BRASIL ✓ 

Passeio Ciclístico Aniversário de Porto Alegre - 250 Anos ✓ 

NADADA 250 ANOS DE PORTO ALEGRE ✓ 

Requalificação Escadaria da Conceição - 250 anos POA ◼ 
Volta de Porto Alegre - 250 Anos de Porto Alegre - Bike Tour POA   

Eventos da SMS em 2022 (Saúde) 

Dia Mundial do Combate a Hipertensão  ✓ 

Dia Nacional do Combate à Sífilis  ✓ 

Dia Mundial de Luta contra HIV  ✓ 

Dia Mundial do Câncer  ✓ 

Dia Mundial da Saúde ✓ 

Dia Mundial Sem Tabaco e Maio Vermelho ✓ 

Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

Outubro Rosa - Prevenção ao Câncer de Mama ✓ 

Novembro Azul - Saúde do Homem ✓ 

Dia Mundial de Combate à Hepatite  ✓ 

Semana Mundial da Amamentação  ✓ 

Dia Mundial de Combate à Tuberculose  ✓ 

Dia Mundial do AVC   

Eventos do DMAE em 2022 (Água e Esgotos) 

Dia Mundial da Água - 2022 - Comemoração Local  ✓ 

50º Congresso Nacional do Saneamento - ASSEMAE  ✓ 

Semana da Água 2022 ✓ 

60 anos do DMAE ✓ 

Eventos do GP/GCA em 2022 (Causa Animal) 

Campanha nos REDS para estimular a adoção de animais albergados na Unidade de Saúde 
Animal Victoria: em parceria com a PROCEMPA e equipe de Comunicação Social do GP ✓ 

Brechocão especial de Aniversário de Porto Alegre e 9 anos de brechocão: Em Parceria 
com a Equipe de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito.  ✓ 

Lançamento de Projeto de educação em bem-estar animal nas escolas, com Cartilha digital 
e atividades interativas: Em parceria com a SMED e equipe de comunicação social do GP. ✓ 

Secretaria Extraordinária dos 250 Anos de 
Porto Alegre 

Site 250 Anos de Porto Alegre ✓ 
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Agrupador Entregável Sinaleira 

Inauguração do memorial dos 250 Anos de Porto Alegre ◼ 

Letreiro de Porto Alegre ◼ 

Cerimônia especial da medalha dos 250 anos de Porto Alegre  ◼ 
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Secretaria Municipal de 

PLANEJAMENTO E ASSUNTOS 

ESTRATÉGICOS 
 

Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Concluído

40%

Meta atingida

20%

Meta parcialmente atingida

20%

Meta não atingida

20%

Concluído

80%

Não Concluído

20%

Meta atingida

46%

Meta parcialmente atingida

18%

Meta não atingida

36%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Anuário Estatístico 2021 Elaboração do Anuário Estatístico. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

O Anuário Estatístico é elaborado anualmente com as informações dos dez últimos anos 
atualizadas. Fundamental para elaboração de pesquisar e elaboração de ações e políticas 
públicas, dentro outras utilidades.  

Todos os que precisam obter dados a partir do anuário 
(instituições de pesquisa e ensino), bem como a população em 
geral que pode se beneficiar com esses dados. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Anuário Estatístico concluído e publicado no site da PMPA. 
Anuário Estatístico concluído e publicado no site da PMPA, desenvolvido em 
PowerBI, totalmente interativo e sem limitação de período. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Gerenciamento do Programa de 
Revitalização do Centro Histórico 

Atuação do poder público nas questões de segurança pública, infraestrutura, fiscalização, 
desenvolvimento econômico, zeladoria, mobilidade e preservação do patrimônio histórico, além de 
intervenções para fomentar o turismo e a cultura local no Bairro Centro Histórico. 

✓ 

Justificativa Público-alvo 

Considerando o estado de abandono em decorrência de décadas de precarização do Centro 
Histórico é necessário o gerenciamento da Carteira de Projetos para o desenvolvimento das ações 
de todos os órgãos e setores envolvidos para a efetivação do Programa de Revitalização. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da implantação do Hotsite Lançado e implantado no evento South Summit. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Fortalecimento da Cultura de Gestão 
Estratégica Municipal 

Padronizar o monitoramento e a execução das entregas de governo, com o efetivo 
desenvolvimento de uma sistemática de governança que será construído em conjunto com todos 
os órgãos da PMPA. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Falta de padronização no monitoramento de projetos e indicadores; Não priorização dos projetos elencados como 
importantes para o governo; Necessidade de sistematização das reuniões de governança; Falta de alinhamento 
entre o estratégico e o orçamentário. 

Servidores da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realização de 35 capacitações. Realizado 35 capacitações. 100% 

Conclusão de 05 Ciclos de Monitoramento dos Contratos de 
+Gestão +Resultados, +Porto Alegre. 

05 Ciclos de Monitoramento realizado. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Processo de Análise de Política Pública 
Construir um conjunto de ferramentas e dados para análise e divulgação de 
políticas públicas em 4 anos.   

Justificativa Público-alvo 

Falta de um sistema transversal para análise de dados; Falta de base de dados transversais para o gestor tomar 
decisões; A tomada de decisão hoje ocorre a nível de secretaria, ou com os dados isolados de alguns órgãos. 

Gestores públicos, universidades, 
órgãos de controle, sociedade em geral. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Novo portal do ObservaPoa estruturado e 
lançado. 

Novo portal do ObservaPoa iniciado, com previsão de término ainda no primeiro 
semestre de 2023. Poa em Análise aguardando recurso. 

15% 



 

202 

 

Processo de Análise de Política Pública lançado 
e institucionalizado. 

Pesquisa "Mais Comunidade Online" publicada no aplicativo 156+POA, no site 156Web, 
e no whatsApp do 156. Campanha de publicidade na Zero hora e rádio Guaíba, além do 
Instagram e site da Prefeitura. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do GeoPortal POA 
Criar, manter, integrar e disponibilizar geoinformação para subsidiar as tomadas de decisões quanto aos 
temas de desenvolvimento urbano e econômico, segurança, saúde, mobilidade, educação etc. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade imediata de ampliação e atualização da infraestrutura que suporta o geoprocessamento corporativo 
da PMPA, mais especificamente, das licenças de softwares de geoprocessamento da família ArcGIS, de modo a 
restabelecer a estabilidade dos sistemas de informações geográficas, evitando novas interrupções e reduzindo a 
carência no desenvolvimento de novas aplicações para manipulação, análise e compartilhamento de dados 
geográficos e atender a demanda por capacitação do corpo técnico para disseminação do uso de geotecnologias, 
maximizando sua aplicação nas tomadas de decisão. 

Administração Direta e Indireta da 
PMPA e Sociedade Civil. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Instalação de 30% dos softwares de infraestrutura adquiridos - ArcGis Server, 
ou aquisição do licenciamento corporativo de softwares ArcGIS 

Projeto remodelado, aguardando finalização do 
diagnóstico interno para iniciar as aquisições. 

0% 

Aquisição de todas as estações de trabalho. 7 máquinas adquiridas das 34 planejadas. 20% 

Licitação concluída do GeoPortal e ObservaPoa. 
Projeto remodelado, aguardando finalização do 
diagnóstico interno para iniciar as aquisições. 

0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Coordenação de Avaliação de 
Políticas Públicas e 
Resultados - CAPPR 

Relatório anual do PROMETA 2021 
Relatório do PROMETA que deverá ser entregue à Câmara, referente ao 
ano de 2021. ✓ 

Relatório de Atividades 2021 
Relatório de Atividades 2021 da PMPA que deverá ser entregue na 
Câmara de Vereadores no dia 31/03/2022, em Audiência Pública ✓ 

Balanço do Contrato de Gestão 
2021 

Relatório do Balanço do Contrato +Gestão +Resultados de 2021, 
primeiro ano da Sistemática de Governança e Gestão. ✓ 

Estruturação da Governança 
de TIC no Município 

Plano Diretor de TIC da PMPA 
(Transversal) (Inovação) 

O presente PDTIC tem como foco a excelência no atendimento, sem 
perder de vista a viabilização de novas oportunidades para ampliação e 
evolução dos serviços oferecidos pela PMPA ao cidadão. 

✓ 

Revisão dos contratos com a 
PROCEMPA 

Análise de todos os contratos entre PROCEMPA e PMPA, para revisão 
contratual, renegociação de valores, quantitativos e etc. ◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Servidores Integrantes da Rede de Governança Percentual 7,5% 9% ⚫ 

Captação de Recursos Não-Reembolsáveis Reais R$ 4,256 mi R$ 9,782 mi ⚫ 

Dados Administrativos Municipais Atualizados e Disponibilizados (indicadores e 
dados georreferenciados) 

Percentual 100% 100% ⚫ 
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Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Suplementação de Créditos Orçamentários Percentual 12% 6,5% ⚫ 

Índice entre Execução Física e Financeira dos Projetos Índice ≤1 0,36 ⚫ 

Projetos Prioritários e Entregáveis no Prazo Planejado Percentual 90% 66,21%  

Indicadores de Desempenho Acompanhados que Atingiram a Meta Estabelecida Percentual 80% 61%  

Obras Entregues no Prazo Planejado Percentual 80% 33,33% ◼ 

Perda de Recursos de Emendas Parlamentares Federais Percentual 0% 12,51% ◼ 

Perda de Recursos de Operações de Crédito Contratadas Reais R$ 0,00 R$ 5,284 mi ◼ 

Relação Custo x Benefício dos Investimentos de TIC (Tecnologias da informação e 
comunicação) 

Pontos 0,10 0 ◼ 
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Processamento de Dados do Município de Porto Alegre 

PROCEMPA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

34%

Meta parcialmente atingida

33%

Meta não atingida

33%

Concluído

50%

Não Concluído

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Otimização do uso de Recursos 
para Obtenção de Resultados 

Reorganizar o modelo de serviço de call center e de instalação de infra para qualificar o atendimento 
ao cliente e qualificar os investimentos nas duas áreas. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Identificar modelos mais eficientes e ágeis para atendimento das demandas dos clientes, por meio do serviço de call 
center e na instalação e manutenção de infraestrutura. 

Secretarias e Órgãos Municipais. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão, Implementação e inicio do Call Center externo Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação do uso de TIC na 
Administração Pública 

Fornecer subsídios para que a população tenha mais acesso à produtos e serviços públicos digitais, 
fortalecendo as condições para a transformação digital da cidade por meio da qualificação da 
infraestrutura de rede ótica da cidade oferecida pela Procempa e da ampliação da integração de sistemas 
e interoperabilidade de dados. 

 

Justificativa Público-alvo 

Atender a visão da Procempa de ser a referência na evolução digital da cidade e a melhor opção para a 
Administração Pública. 

Secretarias e órgãos municipais, 
com impactos diretos ao cidadão. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da ampliação de 1 Gb para 10 Gb em 20 POPs. Realizada a ampliação de 14 POPs 70% 

Conclusão da ampliação do contrato com a fábrica de 
software. 

Sendo realizada a pesquisa de mercado e após análise das propostas, 
deverá passar pela aprovação de diretoria (voto) 

75% 
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Conclusão do treinamento de todos os gestores de TI da 
PMPA. 

Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implantação do Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação 

Fortalecer os pilares do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da Procempa: 
integridade, confidencialidade, disponibilidade e privacidade. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de gerenciar riscos, implementar controles e fortalecer a cultura organizacional relativos à Segurança 
da Informação, minimizando os impactos de possíveis invasões, fraudes ou vazamentos de dados e informações. 

Procempa, com impactos diretos 
à Administração Municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão da Revisão de Políticas. Concluído. 100% 

Conclusão da Contratação do Pen Test. Concluído. 100% 

Mapa de Risco e mecanismos de 
gerenciamento criado. 

Entrega programada para 2023. 0% 

Controles derivados de processos 
(Normas CIS) implantados. 

3. Gerência de Contas e Controles de Acesso: 3.1 Melhorias no Genesis: inception realizada, 
aguardando início; 3.2 Múltiplo Fator de Autenticação: single sign one (SSO) e up grade do 
AD: em andamento; 4. Gerência Continua de Vulnerabilidades: OK; 7. Antivirus: OK; 8. 
backups: OK; 9. Gerência de Infra de rede: OK; 11. Treinamentos: OK; 13. Segurança de 
Aplicações: OK; 14. Resposta a Incidentes: OK 

50% 

Mecanismo de revisão periódicas criados. 
Atividade cancelada, pois está contemplada no item 1 - Revisão de Políticas e ser atividade 
permanente. 

0% 

Modelo de Sensibilização e Treinamento 
revisado. 

Item cancelado por ser atividade permanente. 0% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Modernização dos 
Serviços da PROCEMPA 

Implantação do Laboratório 
de Inovação 

Consolidar na Procempa um modelo autônomo de desenvolvimento de soluções 
inovadoras e que tragam benefício direto ao cidadão e à administração pública. ✓ 

Instalação Wi-Fi livre no 
Mercado Público 

Ampliação e disponibilização de wi-fi livre no Mercado Público. ◼ 
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Secretaria Municipal de 

ADMINISTRAÇÃO E 

PATRIMÔNIO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta parcialmente atingida

60%

Meta não atingida

40%

Concluído

33%

Não Concluído

67%
Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ações de Incentivo à Meritocracia e a Gestão por 
Competências dos Servidores Públicos 

Desenvolver ações que promovam a qualificação e o desenvolvimento funcional, a partir 
de critérios que levem em consideração a meritocracia, as competências organizacionais 
desejadas e a criação de instrumentos de avaliação de desempenho. 

 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de implementar um processo contínuo de avaliação, visando promover o 
desenvolvimento funcional e a ascensão por competência dos servidores públicos municipais. 

Órgãos da PMPA, servidores públicos ativos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Iniciar capacitação dos gestores e servidores sobre o novo plano 
de avaliação e desenvolvimento e da ferramenta a ser utilizada. 

Meta atingida 100% 

Aplicação do Ciclo I de avaliação - Gestores Estratégicos níveis 7 
e 8. 

Meta atingida 100% 

Desenvolvimento do Programa de Treinamento - Carreira Y - 
Gestores Estratégicos níveis 7 e 8. 

Meta atingida parcialmente. 15% 

Disponibilizar sistema de avaliação para a PMPA Meta atingida 100% 

Disponibilizar pontuação para concorrência em processos 
seletivos - Gestores Estratégicos níveis 7 e 8. 

Conforme informado pela SMAP, não são realizados processos 
seletivos para preenchimento de postos de confiança, que são de livre 
nomeação ou designação pelo Gestor. Logo, sugere cancelamento. 

0% 

Apresentar relatório do Ciclo I e proposta de aplicação do Ciclo II 
de avaliação. 

Meta atingida parcialmente. 80% 
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Projeto 
Prioritário 

Objetivo do Projeto Sinaleira  

Otimização da 
Gestão do 
Patrimônio 
Imobiliário 

Atualizar as informações da base cadastral do patrimônio imobiliário das Administrações Direta e Indireta, incluindo a 
incorporação de bens não constantes no Cadastro Imobiliário; Disponibilizar informações atualizadas e relatórios gerenciais 
às áreas de gestão e administração patrimonial dos diversos órgãos municipais, possibilitando o acesso em tempo real 
aos dados que espelham a situação patrimonial imobiliária municipal, sem a necessidade de consultar dados de outros 
sistemas ou mediante a elaboração de planilhas ou equivalentes; Garantir a adequação à legislação patrimonial 
(inventário, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP); Analisar os Termos de Permissão 
de Uso Onerosos e não Onerosos da SMAP cadastrados no SCP, para adequação à legislação vigente; Concluir do 
cadastramento de informações para valoração contábil de próprios municipais (metodologia da Planta de Valores); 
Qualificar a base de dados da UGPI-SMAP por meio da inclusão das classes de informação de Unidades Consumidoras de 
Energia e de Vistorias no Sistema de Informações Geográfica (SIG) da unidade; Identificar e catalogar as áreas 
públicas/próprios municipais transmitidos à Administração Centralizada do Município de Porto Alegre, provenientes de 
aprovação e/ou registro de loteamentos caracterizados como regulares; Adequar os dados para registro das vistorias por 
meio da Geoinformação. As vistorias realizadas passarão a ser registradas através do Software QGIS, com geoinformação, 
bem como dados colhidos na vistoria; Alienar imóveis inservíveis e ociosos, destinando os recursos captados para 
investimentos na melhoria do patrimônio útil e na revitalização de áreas estratégicas da cidade. 

 

Justificativa Público-alvo 

O município de Porto Alegre não dispõe de um sistema informatizado e integrado que possa ser alimentado pelos diversos órgãos 
municipais. A atual forma de controle dos imóveis prejudica a gestão eficiente do patrimônio imobiliário. Além disso a carência de 
informações confiáveis e atualizadas dos bens imóveis, como dados referentes ao endereço, usuário do imóvel, atividades 
desenvolvidas no local, identificação dos responsáveis pela manutenção, identificação de imóveis disponíveis para uso, fiscalização 
dos termos de cedência a terceiros, dentre outros aspectos dificultam as tomadas de decisões pela gestão. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Leiloar o primeiro lote de imóveis que constarão na Lei autorizativa 
(PL encaminhado para a CMPA). 

Meta atingida 100% 

Regularizar TPUs onerosos do Mercado Bonfim, Praça Parobé e 
Viaduto Otávio Rocha. 

Viaduto Otávio Rocha foi desocupado para revitalização. Mercado 
Bonfim estava aguardando Decreto para iniciar a análise do 
documento de regularização. Decreto publicado em 30/12/2022. 

85% 

Revisão de 100% dos TPUs não onerosos, adequando-os ao novo 
regramento e revogando os que não preservarem o interesse público. 

Meta atingida. 100% 

Implantação do sistema de gestão do patrimônio imobiliário. Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA 30% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Otimização da Gestão 
do Patrimônio 
Mobiliário 

Inventariar e sanear o ativo através de  emplaquetamento com RFID, conciliação físico e contábil, atualizando a 
base de dados e identificando os bens patrimoniais móveis; Modernizar ou substituir o sistema de controle 
patrimonial em uso, para que o registro dos bens patrimoniais atenda ao que determina a Legislação contábil, 
societária e fiscal, garantindo maior conformidade às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público - NBCASP e evitando apontamento do TCE; Modernizar a forma e metodologia de patrimoniamento 
mobiliário por meio de novas tecnologias; Elaborar diagnósticos de gestão patrimonial, através de  agendas de 
acompanhamento situacional e operacional junto às 22 Unidades Patrimoniais da Administração Centralizada*, 
identificando pontos positivos e negativos e orientando procedimentos para a resolução das dificuldades pontuais 
de cada unidade; Capacitar os servidores  da Administração Centralizada que atuam nos setores de patrimônio de 
cada Secretaria no uso do sistema CBP, rotinas e legislação da gestão de bens patrimoniais móveis; Aumentar da 
periodicidade dos leilões de bens inservíveis de toda a administração centralizada, incluindo os veículos ociosos e 
antieconômicos, e consequente redução do tempo de preparo e instrução dos leilões. 

 

Justificativa Público-alvo 

No passado, a Prefeitura de Porto Alegre sofreu apontamentos do TCE/RS pela não entrega de inventários patrimoniais completos de 
algumas secretarias e outras inconformidades relacionadas. Para além das deficiências do atual sistema de Controle de Bens 
Patrimoniais - CBP, que não fornece integração com os nossos sistemas contábeis e de pagamentos, diagnosticaram-se falhas nos 
setores de controle patrimonial interno dos órgãos e secretarias, necessitando os servidores dos referidos setores de capacitação e 
acompanhamento situacional no que tange às rotinas e à legislação pertinente. Outro ponto é a inviabilidade do completo atendimento 
às diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios dispostos na Portaria da STN e na NBCASP, sem modernizar do cadastro e 
do atual sistema patrimonial do mobiliário, muito embora tenhamos obtido grandes avanços e zero apontamentos dos órgãos de 
controle. Por fim, entende-se necessária a celeridade dos procedimentos de descartes dos bens inservíveis, a fim de otimizar o uso 
dos espaços de armazenamento e logística. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realizar um leilão de bens inservíveis por semestre. Meta atingida 100% 

Capacitar servidores que atuam nos setores de patrimônio mobiliário 
da Administração Centralizada. 

Meta atingida 100% 

Realizar diagnóstico situacional e operacional das Unidades de 
Patrimônio da Administração Centralizada. 

Meta atingida 100% 

Implantação do sistema de gestão do patrimônio mobiliário. Termo de Referência pronto, aguardando validação da PROCEMPA 30% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização da Gestão de Pessoal 
Atualizar Estatuto do Servidor; Criar novo Plano de Carreira; Atualizar e compatibilizar a 
legislação correlata de pessoal; Definir novo regramento para Postos de Confiança. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

As necessidades da sociedade demandam cada vez mais agilidade, eficiência e produtividade das instituições públicas. 
Para dar conta das demandas e das expectativas da população, faz-se necessário uma legislação moderna que 
proporcione esse atendimento. 

Órgãos da PMPA, servidores 
públicos ativos. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Apresentar proposta de alteração na Lei nº 6.309/1988 (Plano 
de Carreira), modernizando os cargos e suas respectivas 
atribuições e cargas-horárias. 

Meta não atingida. Apresentada proposta para o cargo de médico. A 
proposta inicial vai servir de piloto para os estudos dos demais cargos. 

0% 

Regulamentação dos art. 57 a 60 da Lei Complementar nº 
133/85, que trata da readaptação. 

Decreto Minutado e encaminhado à PMS01/PGM para análise jurídica e 
posterior publicação. 

80% 

Revistar o Decreto nº 16.256/09, que dispõe sobre o estágio 
probatório. 

Decreto Minutado e aguardando revisão para encaminhar à PMS-01 
para análise jurídica. 

80% 

Atualizar normativos relativos aos Conselheiros Tutelares. 
Os Conselhos Tutelares são de competência da SMDS. Estava em 
discussão a criação de um grupo de trabalho. Logo, SMAP solicita 
cancelamento da meta. 

0% 

Elaboração de plano de carreira para os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE). 

Meta não atingida, pois houve a reintegração dos ACE e ACS do IMESF 
para a Centralizada e edição da EC 120/2022, que alterou a forma de 
remuneração dos ACE e ACs, exigindo outros estudos. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Otimização da 
Gestão da Frota 

Otimizar o uso e controle da frota própria e locada, reduzindo custos fixos e variáveis (combustível, manutenção, etc.) 
através da implantação de sistema de gerenciamento de frota e do sistema GPS; Atualização das normativas que 
tangem à Política de Transporte Administrativo, colaborando para a alienação de veículos antieconômicos e/ou 
inservíveis e o uso otimizado da frota própria e locada. 

◼ 
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Justificativa Público-alvo 

O controle da frota própria e locada atualmente é feito por sistemas defasado tecnologicamente e que não oferece ferramentas 
adequadas como, por exemplo, o rastreamento veicular, o que não possibilita um controle adequado à melhor racionalização da 
utilização da frota e à redução de custos. A atual legislação vigente, no que tange a Política de Transporte Administrativo, muito 
embora tenha iniciado sua atualização, ainda tem normativas com décadas de vigência que carecem de atualizações. Por 
consequência, veículos antieconômicos e/ou inservíveis, que deveriam ser alienados, continuam a compor a frota do município, 
assim como veículos ociosos em condições de uso permanecem subutilizados. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implantação de GPS na frota própria. 
Termo de Referência pronto, aguardando validação da 
PROCEMPA 

30% 

Realizar capacitação dos fiscais de contrato e serviços relacionados aos veículos 
da frota oficial, difundindo a Política de Transporte Administrativo implantada. 

Meta atingida 100% 

Destinar para leilão os veículos antieconômicos. Meta atingida 100% 

Implantação do sistema e aplicativo de gestão integrada da frota. 
Termo de Referência pronto, aguardando validação da 
PROCEMPA 

30% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações da GS/SMAP 
Implementação do Programa de 
Residência Técnico Superior (PRTS) 

Desenvolvimento de ações para acompanhamento da implementação da 
Lei nº 12662/20 e dos ajustes (normativos e procedimentais) para 
efetivação do programa. 

✓ 

Ações da CASE/SMAP 
Obtenção do PPCI para o Edifício 
Intendente José Montaury 

Obtenção do APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e 
CA (Certificado de Aprovação) relativo ao PPCI (Plano de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndio) junto ao Corpo de Bombeiros/RS, para o 
Edifício Intendente José Montaury. 

◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Ações da DLC/SMAP 
Licitações estratégicas para 
qualificação do Mercado Público 

Desenvolvimento de ações para priorizar e garantir celeridade às 
contratações necessárias para a revitalização do Mercado Público. ◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Percentual de Aproveitamento dos pregões (quantidade dos itens homologados / 
fracassados) 

Percentual 75,00% 76,10% ⚫ 

Cadastramento de Informações para Valoração Contábil dos Próprios Municipais 
(metodologia da Planta de Valores) 

Próprios 
Municipais 

5.128 5.511 ⚫ 
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Secretaria Municipal de 

TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

Meta atingida

16%

Meta parcialmente atingida

17%

Meta não atingida

50%

Cancelado

17%

Meta atingida

100%



 

217 

 

Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Desenvolvimento do 
Sistema de Gestão de 
Parcerias - SGP 

Desenvolver ferramenta eficiente para gestão das parcerias firmadas pelo Município com base na Lei Federal 
13.019//2014; Capacitar os servidores para operação do sistema; Capacitar as OSCs para operação do sistema; 
Revisar a legislação vigente; Atualizar o Manual de prestação de contas das parcerias do Município; Estabelecer 
fluxos de trabalho padronizados para os órgão e entidades; Entregar ferramenta de gestão quanti e qualitativa 
das parcerias firmadas pelo município. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Em um cenário no qual a Administração Pública se vê desafiada, o recurso às parcerias com as organizações da sociedade 
civil (OSCs) ganha destaque, em especial quando, num ambiente marcado por crises e dificuldades de variadas ordens, a 
sociedade exige serviços públicos de qualidade e transparência na utilização dos recursos. É nesta perspectiva, que as 
parcerias com as entidades tem sido, atualmente, verdadeiros instrumentos para a consecução dos objetivos fundamentais 
do país, ao qual o Poder Público recorre, de maneira crescente, dada sua importância para a implementação das políticas 
públicas. Neste sentido, o presente projeto trata do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Parcerias (SGP), que se justifica 
pela necessidade de implementação de melhorias que possibilitem agilizar, em especial, o processo de análise de prestação 
de contas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, assim como possibilitar a gestão quanti e qualitativa das 
parcerias firmadas pelo município, em atendimento a Lei Federal 13.019/2014. 

Interno: Gestores 
Públicos 
Externo: Sociedade e 
Órgãos de fiscalização 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Módulo 4.2 - Execução Financeira: - Implementação da leitura da chave de acesso 
Nota Legal (Prefeitura) - Implementação da leitura da chave de acesso SEFAZ 

Realizado o desenvolvimento e a homologação 
pelos órgãos. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Central do Cidadão 
de Porto Alegre 
(CzRM) 

Projeto de Atendimento Digital Integrado (ADI) e unificado das solicitações, informações e reclamações dos cidadãos 
à PMPA com acompanhamento em tempo real e controle do andamento do pedido pelo cidadão, possibilitando 
rastrear a solicitação de prestação de serviço público. A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria estará 
realizando contratação, na modalidade Pregão Eletrônico, de empresa especializada na implantação de solução 
tecnológica, que suportará a operação e gerenciamento do relacionamento com o cidadão, na modalidade 
Omnichannel, na Central do Cidadão De Porto Alegre. 
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Justificativa Público-alvo 

A demanda pela melhoria de sistemas e por processos mais eficientes e inovadores para 
qualificar/aprimorar o atendimento na Central do Cidadão da PMPA. 

Cidadãos de Porto Alegre, Servidores da PMPA e 
Prestadores de Serviços. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realizar o Mapeamento de Processos e 
Desenho dos Níveis de Atendimento dos novos 
serviços que serão atendimentos no 156. 

Realizadas visitas em todos os órgãos para identificar os serviços que serão migrados 
para a plataforma a ser desenvolvida. Algumas secretarias ainda estão pendentes em 
relação à entrega do mapeamento. 

70% 

Finalizar os TRs do CZRM e Big Data. 
Finalizado o TR da Central do Cidadão. A entrega referente ao TR do Big Data foi 
cancelada em vista de novas diretrizes, apontando para nova modelagem como solução. 

100% 

Concluir os Processos Licitatórios. 
Publicado no DOPA de 27/12/22 o edital de licitação para o planejamento, implantação, 
capacitação e gerenciamento da Central de Relacionamento da Prefeitura de Porto Alegre 
com o Cidadão. 

70% 

 
Projeto 

Prioritário 
Objetivo do Projeto Sinaleira  

Compliance 

Contribuir para que as ações da PMPA estejam de acordo com as normas vigentes. Mudar e aprimorar aas relações 
interpessoais e negociais da PMPA. Oferecer melhores serviços à população. Valorizar o servidor público municipal. Que ao 
final de 2021 os padrões éticos estejam mais aprimorados, retirando de qualquer ação a zona cinzenta, obscura que muitas 
vezes se trata na administração. Mudar a cultura. Aperfeiçoar as ações de governo, através de treinamento dos servidores 
públicos, respeito aos princípios constitucionais. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Há indiscutivelmente a necessidade de combatermos a corrupção no Brasil, porque ao mesmo tempo se corrompe e se for 
corrompido. Há tempos que o combate à corrupção ocupa espaço nas principais agendas do país, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. Os reflexos das perdas financeiras nos órgãos públicos por corrupção são incalculáveis, trazendo 
impactos sociais negativos pela não aplicação onde deveria e a imagem da entidade ou órgão sai prejudicada, inclusive no 
animus dos que prestam serviços públicos adequados, que são os servidores públicos. Existe uma cultura patrimonialista 
enraizada no contexto, sendo uma das formas de se corromper é dar um jeitinho, para tudo se acha um jeito de se tentar 
burlar a lei, a norma e as orientações dos tribunais. Isso tudo causa um enorme prejuízo à Administração Pública, sendo 
que os recursos que são desviados por corrupção estão faltando na ponta de atendimento dos serviços públicos, 
especialmente nas áreas da saúde, educação e segurança.  

Agentes políticos da alta 
administração; Servidores 
públicos municipais; 
Fornecedores, parceiros e 
prestadores de serviço; 
Conselhos, entidades do 
terceiro setor; e Sociedade 
em geral. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Desenvolver Plataforma Informacional de 
Gameficação para Treinamento; Garantir a formação 
de 35% do Público Interno em Compliance. 

Início da execução do plano de treinamento, denominado "Tá na Hora do 
Complice", capacitação in loco em cada secretaria/órgão, para exposição e 
treinamento dos servidores. Iniciado pela SMELJ. 

40% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Novo Portal da Transparência 
Apresentar uma interface mais moderna, intuitiva e padronizada, facilitando acesso às informações e 
estimulando o cidadão a realizar novas jornadas de busca pelas informações disponibilizadas no Portal. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ajustes no Portal da Transparência em cumprimento das obrigações legais, Lei Federal 12.527/11 e 
Decreto 19.990 de 2018; Necessidade de ajustes e melhorias para atender os apontamentos do TCE-RS e MP-RS, bem 
como a alguns pleitos da sociedade civil, que avaliam itens de transparência ativa; Melhorar a usabilidade do Portal da 
Transparência e a sua velocidade, que estão abaixo de outros Portais de 1º Nível. 

O cidadão em geral, não apenas 
de Porto Alegre, mas de todo o 
público com acesso à Internet, 
em nível global. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Finalizar o TR; Concluir o Processo 
Licitatório; Revisão dos Conteúdos. 

Recurso captado pelo financiamento BNDES/PMAT. Foi realizada a revisão dos conteúdos e 
identificadas as demandas de desenvolvimento de sistemas, que deverão ser executadas 
pela PROCEMPA. 

30% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Observatório do 
Gasto Público (OGP) 

Contribuir para o aprimoramento do sistema de controle interno da Prefeitura de Porto Alegre; Monitorar 
permanentemente as despesas públicas, antecipando situações de inconformidade, para o encaminhamento 
preventivo de soluções; Proporcionar à administração pública acesso a informações analíticas consolidadas sobre a 
qualidade do gasto público;  Atuar como “malha fina” da despesa pública com o objetivo de garantir a correta 
aplicação do dinheiro do contribuinte. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 
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Trata-se de projeto de implantação de um modelo de gestão denominado Observatório do Gasto Público – OGP que se utiliza de 
ferramentas e tecnologias da informação que proporcionam a mineração e o cruzamento de bancos de dados a fim de identificar 
irregularidades no fluxo das despesas governamentais. O projeto traz um importante avanço nas ações de prevenção e combate 
à malversação dos recursos públicos do Município, contribuindo para tomada de decisão dos gestores e como apoio à boa e 
regular gestão pública. A metodologia do trabalho está baseada em práticas consagradas da Controladoria Geral da União (CGU). 

Interno: Controle 
Interno e Gestores 
Públicos; Externo: 
Órgãos de fiscalização 
e Sociedade. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Aquisição de Equipamentos; Contratação de Cursos de 
Capacitação; implementar e Automatizar 03 (três) Trilhas 
de Auditoria. 

Projeto impactado pelo atraso na assinatura do financiamento com o 
BNDES/PMAT. Houve revisão dos TRs para aquisição de equipamentos e para 
contratação dos cursos de capacitação 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Porto Alegre: Cidade Mais 
Educadora 

Levar a educação a transcender as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Uma educação para a 
cidadania, na qual todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na transformação da 
cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. Realizando esses objetivos por meio de projetos 
transversais distribuídos em grupos de trabalho. 

 

Justificativa Público-alvo 

Implementar a Lei nº 12.938/21, que dispõe sobre a autorização municipal para adesão à Carta das Cidades 
Educadoras e sobre o ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE). 

População de Porto Alegre. 

Justificativa do cancelamento 

Em 2022 o projeto passou por reestruturação, envolvendo a troca de gerente e o replanejamento das entregas inicialmente previstas, com destaque para 
as seguintes realizações: 

• Entrada Oficial de Porto Alegre na Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE); 
• I Encontro de Alinhamento Cidade Educadora; 
• Publicação de Portaria designando membros e constituindo 9 GT temáticos que já se desdobram para tocar mais de 40 projetos; 
• Sensibilização dos Secretários sobre a Porto Alegre Cidade Educadora durante as Reuniões Eixos de Gestão (SMTC); 
• Mesa-Redonda “Por uma Porto Alegre mais educadora” na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre - Memorial do RS (Sala Moacyr Scliar); 
• Ações desenvolvidas em parceria com o Pacto Alegre, envolvendo a participação de entes do poder público, universidades/escolas, empresas e 

sociedade civil; 
• Estabelecimento de redes com demais cidades educadoras brasileiras (REBRACE). 

 
Devida a grande reestruturação, o projeto foi cancelado e criado um novo “Porto Alegre: Cidade Educadora” para se manter todo o histórico. 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Índice de Atingimento da Matriz TIP Percentual 50% 61% ⚫ 
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Secretaria Municipal de 

GOVERNANÇA LOCAL E 

COORDENAÇÃO POLÍTICA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Execução Física das Emendas Parlamentares Impositivas Percentual 55% Não informado  

Execução Financeira das Emendas Parlamentares Impositivas Percentual 55% Não informado  

Execução Física das Demandas do OP (Orçamento Participativo) Percentual 30% Não informado  

Execução Financeira das Demandas do OP (Orçamento Participativo) Percentual 30% Não informado  
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Secretaria Municipal da 

FAZENDA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

50%

Meta parcialmente atingida

25%

Meta não atingida

25%

Concluído

60%

Não Concluído

40%

Meta atingida

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Implementar Sistema de 
Contabilidade de Custos 

O projeto de Implantação de Custos no Município de Porto Alegre visa entregar aos gestores públicos 
informações úteis dos recursos utilizados, auxiliando à tomada de decisão, através de um sistema, bem 
como atender preceitos legais emanadas da STN, a partir de estudo, diagnóstico, modelagem e 
implantação de informações de Custos no Município. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de padronização da contabilidade de custos dos órgãos integrantes da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre. 

Órgãos da PMPA. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Implementação do sistema de custos na SMOI.  Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na SMMU. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na FASC. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na SMDS. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na SMHARF. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos no DEMHAB. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na SMELJ. Concluído. 100% 

Implementação do sistema de custos na EPTC. Concluído. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Custo Zero de Alugueis na SMF 
Zerar os aluguéis da SMF; Modernizar as instalações da SMF; Manter atividades das PMPA 
no Centro Histórico. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Entregar o 8º, 9º, 12º, 7º, 10º e 11º do prédio locado 
na Uruguai e liberar 2 andares no Montaury. 

SMF e demais Secretarias que possam ter interesse nos dois andares que vão ser desocupados no 
Edifício Montaury. Contribuintes que utilizam a loja de atendimento e dependências da SMF. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Devolução do 7º andar Edifício na Uruguai Concluído. 100% 

Finalizar Projeto Arquitetônico Concluído. 100% 

Licitação - Projetos Complementares Concluído. 100% 

Licitação - Contratação Obra Processo está em processo de licitação. 70% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Aerolevantamento IPTU 

Mapear digitalmente a cidade para atualizar a base cartográfica, visando incrementar a base tributária e 
fornecer dados para o planejamento urbano. Atualização do cadastro imobiliário, de modo a refletir a situação 
fática. Incrementar a arrecadação de IPTU/TCL. Subsidiar outros órgãos e secretarias com a unificação das 
informações cartográficas, auxiliando no planejamento urbano e evitando a construção desnecessária de novas 
bases. Padronização dos serviços de Aerolevantamento. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de atualizar a base cartográfica do município (hidrografia, vegetação, sistema viário, cadastro 
imobiliário, etc.) de POA. Atualizar o cadastro imobiliário: áreas construídas, áreas territoriais e imóveis omissos.  
Dinamismo com que ocorrem as alterações no espaço urbano no município.  

População de Porto Alegre. 
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Metas 2022 Realizado % estimado 

Geração de MDS e MDT Concluído. 100% 

Ortofotos Digitais Concluído. 100% 

Comparação de MDS e indicação de diferenças Concluído. 100% 

Estação Fotogramétrica Digital 
Previsão de finalização do treinamento em fevereiro. Na segunda etapa, houve empecilho 
do licenciamento do software necessário. Os outros itens da etapa estão concluídos. 

85% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle (SIAFIC) - DECRETO Nº 10.540 

Implantar o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF na Prefeitura de 
Porto Alegre, através de contratação de empresa para tal, com a finalidade de atender ao 
Decreto Federal 10.540/2020 e modernizar os sistemas do Eixo Orçamentário, Financeiro e 
Contábil da Prefeitura Municipal de Porto Alegre até o final de 2024. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, 
em face de cessão por parte da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina do código 
fonte deste sistema, tornando-se necessária para garantir o atendimento das demandas do 
Decreto Federal 10.540/2020, bem como modernizar os sistemas do Eixo Orçamentário, 
Financeiro e Contábil da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

Asseplas, Seccionais da Despesa e da Contabilidade, e 
demais unidades da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
que utilizem os sistemas do Eixo Orçamentário, 
Financeiro e Contábil. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaborar Termo de Referência e Formação de Preços Concluído. 100% 

Licitação para Seleção de Empresa Concluído. 100% 

Contratação Concluído. 100% 
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Planejar Implantação Concluído. 100% 

Implantação do Sistema 
Sistema em implantação. Módulo de Segurança e Controle de Acesso (SEG) e 
Módulo de Demandas (DEM), de Avisos (AVI) e de Biblioteca (BIB) concluídos. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

CADIN - Cadastro Informativo de Créditos 
Não Quitados do Município de Porto Alegre 

Desenvolvimento de um novo sistema pela PROCEMPA (sob responsabilidade da RM) visando 
dotar a PMPA de um Cadastro informativo de créditos não quitados do setor municipal para o 
cumprimento da Lei 12.467/2018. 

 

Justificativa Público-alvo 

A PMPA só emite certidão negativa de imposto. Ausência de um cadastro abrangente que contemple qualquer tipo de dívida para 
com o município. Dar transparência às pendências que pessoas físicas e jurídicas tenham com a prefeitura, além de resguardar as 
finanças públicas e evitar repasses de recursos e concessões de incentivos fiscais a quem estiver em situação irregular. 

População de Porto 
Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Ajustes na minuta do decreto Concluído. 100% 

Análise legal da PGM Concluído. 100% 

Aprovação do Decreto pelo GP Concluído. 100% 

Desenvolvimento e implantação do sistema CADIN 
O desenvolvimento do sistema não foi realizado, tendo em vista a alocação 
da equipe de suporte da PROCEMPA em outras demandas urgentes. 

0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Modernização dos 
Sistemas Fazendários 

O objetivo é estimular o cidadão contribuinte de IPTU, à solicitação da Nota Fiscal e a manter seus débitos junto 
à PMPA em dia. As notas fiscais devem contemplar um período de um ano (em princípio de outubro a setembro) 
antes da Carga Geral do IPTU. O sistema será desenvolvido pela PROCEMPA (sob orientação da RM). Possibilitar 
o desconto de IPTU para o pagamento à vista conforme: o tipo de pessoa (física ou jurídica); a existência de 
débitos junto à PMPA; a quantidade de Notas Fiscais emitidas no CPF. Dar maior segurança ao contribuinte ao 
fornecer o maior número de informações nas guias. 

 

Justificativa Público-alvo 

Possibilitar ao Executivo vincular o desconto à adoção de prática de ações à adimplência com os tributos municipais, à exigência 
de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, ou documento equivalente (quando tomador de serviços), ou à adesão a programas 
de cidadania fiscal da Receita Municipal, assim permitindo inclusive que sejam concedidos diferentes percentuais de desconto 
de acordo com a quantidade de NFSE tomadas pelo cidadão. Utilização dos recursos tecnológicos para as guias de ITBI sejam 
estimadas e liberadas automaticamente.  Padronizar as guias de pagamento da CG do IPTU que são enviadas pelos 
correios, pois as mesmas possuem informações diferentes dependendo da forma como são emitidas. 

Contribuintes de ITBI de 
POA e Contribuintes de 
IPTU de Porto Alegre 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Automatização das guias de ITBI Concluído. 100% 

Desconto do IPTU inteligente Concluído. 100% 

Padronização guias de IPTU Desenvolvimento será realizado em 2023. 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Eixo Fiscal do 
Programa Porto 
Alegre + 

Aprimorar da gestão dos passivos contingentes; Aperfeiçoar da gestão dos precatórios; Modernizar a sistemática de 
controle de compensações e acordos de precatórios; Implantar marco fiscal de médio prazo; Implantar de unidade de 
qualidade dos gastos públicos; e Implantar de processos, metodologias e estudos de pré-investimento. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 



 

230 

 

O Programa deverá solucionar problemas do custo elevado da dívida com precatórios, bem como de gestão dos passivos 
contingentes e da gestão fiscal como um todo. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Operação de crédito com o BID Atraso em função da demora na aprovação da lei autorizativa. 90% 

Gestão dos Precatórios 
A quitação do estoque de precatórios está prevista na operação de crédito com o BID. 
Demora da aprovação da lei autorizativa ocasionou atraso no cronograma previsto. 

70% 

Implantação de Marco Fiscal de médio prazo 
É um dos produtos da operação de crédito com o BID. Termo de Referência em 
elaboração. 

30% 

Implantação de unidade de qualidade dos 
gastos públicos 

Aguardando definições finais com o BID, pois a entrega está relacionada a operação 
com o Banco. 

0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Melhoria do Atendimento ao Cidadão 
Redução de quantidade e prazos de processos na SMF, Pagamento por PIX, Digitalização de 
Serviços, Totens para autoatendimento, Atendimento via chatbot e melhorias no whatsapp. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

A SMF, como prestadora de serviço público, possui como uma das suas obrigações atender com qualidade o cidadão. O 
investimento em recursos e esforços para aprimorar esse serviço se reflete na satisfação do usuário. A implementação do 
pagamento de tributos e outras receitas municipais via pix, possui diversas vantagens: Eficiência do ente público, pois amplia as 
possibilidades de recebimento do tributo e demais receitas municipais, Melhoria na prestação de serviços públicos; Eficiência na 
operacionalização do contribuinte, agilidade e conveniência, pois os pagamentos poderão ser realizados em qualquer dia e hora, 
em qualquer instituição financeira ou de pagamentos (PSP do contribuinte) e; Simplificação e agilidade, proporcionando uma 
melhora significativa para o contribuinte em relação ao serviço público ofertado. A Receita Municipal encerrou 2021 com o valor 
de 6.800 em processos de estoque, totalizando R$ 80 milhões. No ano de 2021 a quantidade do valor de estoque foi reduzida, 
pois os números já ultrapassaram 9.300 processos e R$ 220 milhões. A proposta para 2022 é melhorar esse desempenho. 

Cidadão, usuário dos 
serviços da SMF e 
Servidores da 
Receita Municipal. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Pagamento por Pix 
Citibank contratado para a arrecadação integrada ao PIX. Contudo, atraso pela 
PROCEMPA impediu a implantação plena. 

50% 
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Digitalização de Serviços Atrasos pela PROCEMPA impediram a conclusão da entrega. 15% 

Totens para Autoatendimento 
Alteração do planejamento quanto ao formato de contratação e a mudança do gerente 
do projeto atrasaram a entrega. 

10% 

Melhoria no atendimento via WhatsApp Emissão de guias de IPTU diretamente pelo WhatsApp em elaboração pela PROCEMPA. 80% 

APP (serviços da SMF) Atraso da entrega devido a atraso na PROCEMPA. 70% 

Redução de quantidade e prazos de processos 
na SMF 

A quantidade de processos foi reduzida. Já os prazos ainda estão altos, porque ainda 
existem muitos processos de 2017 que dilatam o prazo médio de atendimento. 

50% 

 

Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Isenção de IPTU para 
imóveis públicos concedidos 

Aprovação do Projeto de 
Lei na Câmara 

Aprovar Projeto de Lei visando viabilizar as concessões pois são de interesse do 
município. ✓ 

Programa de Incentivos do 
4D 

Aprovação do Projeto de 
Lei na Câmara 

Aprovar Projeto de Lei Parte do Programa +4D visando estabelecer medidas de 
incentivos de imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) para quem se instalar no 4º Distrito. 

✓ 

Plano de Comunicação da 
Fazenda 

Plano de Comunicação da 
Fazenda 

Ações internas e externas para promover positivamente, de forma ágil e 
inovadora, as conquistas, projetos e serviços destinados à população, além de 
compartilhar conteúdos úteis aos contribuintes e fortalecer a imagem da 
instituição e dos servidores. 

✓ 

Mediação 
Mediação Tributária no 
Município de Porto Alegre 

Instituição da Mediação Tributária no âmbito do Município de Porto Alegre, como 
meio de prevenção e resolução consensual de conflitos em matéria tributária 
administrativa e judicial entre a Administração Tributária Municipal e o 
contribuinte. 

✓ 
Otimização dos Fundos 
Municipais - Extinções e 
Fusões 

Aprovação do Projeto de 
Lei na Câmara 

Aprovar Projeto de Lei visando melhorar a gestão dos recursos públicos. ◼ 
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Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Compliance Compliance Tributário 

Sistema de estímulo do contribuinte à regularidade tributária, com o 
oferecimento de contrapartidas correspondentes à sua classificação. A ideia é 
criar condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de 
confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária. Os 
contribuintes de ISSQN serão classificados de ofício pela Receita Municipal em 
diversas categorias, com base no cumprimento de obrigações principais e 
acessórias. 

◼ 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Arrecadação de Tributos Administrados pela Receita Municipal Reais R$ 2,719 bi R$ 2,708 bi ⚫ 

Déficit Anual Projetado do Fluxo de Caixa do Tesouro Municipal Reais R$ 0,00 
Superávit de  

R$ 89 mi ⚫ 

Rating A na Classificação de Capacidade de Pagamento - CAPAG da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN 

Classificação A A ⚫ 

Indisponibilidade Financeira do Vínculo 01 (Tesouro) Reais R$ 0,00 mi + R$ 777 mi ⚫ 
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Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre 

PREVIMPA 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Concluído

50%
Meta parcialmente atingida

50%

Meta parcialmente atingida

33%

Meta não atingida

67%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Reforma da Previdência Municipal 
Suavizar o impacto da transição entre o regime de repartição simples para o regime de capitalização, 
auxiliando o Município de Porto Alegre no equilíbrio das contas públicas. ✓ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de adequar as regras previdenciárias à Emenda Constitucional número 103/2019. Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Revisão da Segregação Massas Concluído. 100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Sistema de Gestão 
Previdenciária 

Contratação de empresa para aquisição de licença perpétua de software de sistema de gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo instalação, treinamento, manutenção, parametrização, integração, 
atualização e suporte técnico. 

 

Justificativa Público-alvo 

Aperfeiçoamento do fluxo de atendimento ao público com a adoção de ferramentas tecnológicas que melhor permitam o ajuste 
entre a legislação vigente e a realidade do Município propiciando a sistematização de rotinas de gestão, com a diminuição do 
prazo de concessão de benefícios, realização da prova de vida e recadastramento online, sem a necessidade de deslocamento 
do beneficiário, gestão do COMPREV, atendimento ao público online qualificado, gestão das contribuições previdenciárias, 
dentre outros. 

Servidores públicos 
ativos, inativos e 
pensionistas. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração de TR Concluído. 100% 
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Licitação para contratação do Sistema Finalizada a fase de habilitação das empresas. 70% 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Benchmark da Carteira de Investimentos do Regime Previdenciário Percentual 100% 79,07%  

Certificação no Programa Pro Gestão Previdenciária – Ministério da Economia Nível Nível II Nível I ◼ 

Tempo Médio de Concessão de Aposentadoria Dias 150 277 ◼ 
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Secretaria Municipal de 

PARCERIAS 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta atingida

27%

Meta parcialmente atingida

9%

Meta não atingida

37%

Cancelado

27%

Meta atingida

50%
Meta parcialmente atingida

50%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Birô de Projetos 
Melhorar os espaços públicos como praças, parques, viadutos, rotatórias e verdes complementares em geral, 
por meio da realização de parcerias de adoções e doações. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de ampliar a capacidade da prefeitura em cuidar de todos os equipamentos públicos municipais. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Realização de parcerias no intuito de promover adoções e 
doações para revitalizar e manter os equipamentos públicos. 

Prefeitos de Praças: 254 nomeados; Adoções de Praças: 85; Adoções de 
Verdes Complementares: 135; Doações: 27 12 Adoções especiais do 
espaço público. 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Desestatização e Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, 
Jurídica, Contábil e Técnico-Operacional da Carris 

Reduzir ou eliminar os aportes do acionista controlador na Companhia 
CARRIS. ⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Custos elevados de gestão operacional. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração do edital e demais procedimentos para a venda da companhia. Edital elaborado. 100% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção e Realização 
de Melhorias na Orla do Guaíba (Trecho 3 do PUOG, Parque Marinha do 
Brasil), Parque da Redenção e o Parque Moinhos de Vento. 

Conceder para a iniciativa privada os serviços de gestão, 
operação e manutenção dos parques, para desonerar os cofres 
públicos e oferecer um serviço de maior qualidade à população. 

⚫ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o espaço. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Entrega da modelagem do projeto, a ser realizada pela 
consultoria contratada (FGV). 

Modelagem realizada. 100% 

Realização da consulta pública. 
Consulta Pública realizada de 11/10 a 24/11. Audiências Públicas 
realizadas em: 17/11 (Lote 2) e 18/11 e 23/11 (Lote 1). 

100% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estruturação de uma 
Concessão da Coleta e 
Destino dos Resíduos 
Sólidos Urbanos 

O projeto proposto tem como objetivo buscar alternativas ambiental e economicamente sustentáveis, frente à 
destinação em aterro sanitário atualmente utilizada. No caso de Porto Alegre, entende-se como principal objetivo 
reduzir os custos atuais que envolvem o transporte e disposição do resíduo em um aterro localizado a mais de 
100 km de Porto Alegre, com um custo anual de aproximadamente 67 milhões. Também pode fazer parte do 
escopo do projeto iniciativas de geração de energia a partir de algum tipo de transformação dos resíduos. 

 

Justificativa Público-alvo 

A estruturação de soluções para melhor gestão dos resíduos sólidos urbanos é uma tendência nacional, principalmente 
pela condenação das soluções em aterros sanitário, aterros controlados e lixões, devido ao alto custo de implantação e 
operação, os riscos ambientais associados, a demanda por áreas livres e a desvalorização das áreas adjacentes. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Definição do modelo a ser utilizado para concessão da coleta e destino dos 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

70% 



 

239 

 

Contratação de consultoria para assessoria técnica. 

As empresas realizaram as apresentações dos estudos. 
Atualmente o projeto está em fase de avaliação e seleção da 
melhor proposta pelo GTE, realizando reuniões periódicas. 

Entrega dos estudos pelo setor privado. 

Seleção melhor estudo pelo CGP. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem para manutenção da 
Praça Júlio Mesquita e revitalização do 
Aeromóvel estruturado por Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI). 

Estudo técnico para concessão de direito real de uso das áreas verdes e áreas dominiais 
subutilizadas e da estrutura elevada do Aeromóvel localizado na Orla do Guaíba, revitalização, 
manutenção e exploração comercial e turística, com ênfase em modelo de “living lab” e 
parque tecnológico urbano. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Benefícios esperados com o Projeto: desoneração dos cofres públicos diante da transferência da responsabilidade da manutenção 
da PRAÇA JÚLIO MESQUITA, e da revitalização e funcionalidade para linha elevada do AEROMOVEL e outras áreas públicas que 
recebem o traçado da linha do aeromóvel. Aproveitamento de espaços públicos para Projeto com vocação de "living lab" e parque 
tecnológico de mobilidade urbana. Combinação de usos para lazer, turismo, cultura, entretenimento e fomento à tecnologia 
sustentável. Modelo de contratação flexível com possibilidade de explorar uma área nobre do município, próximo à Orla do Guaíba, 
da Usina do Gasômetro e Embarcadeiro, em um arranjo jurídico que propicie a liberdade para propor seu plano de negócio.    

População em 
geral, turistas, 
empreendedores e 
estudantes. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto. Estudos entregues. 100% 

Realização da Consulta Pública. Não realizada 0% 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem 
para a Universalização do 
Saneamento 

Conclusão da modelagem com vistas à tomada de decisão para a concessão dos serviços de água e 
esgotamento sanitário de Porto Alegre, prevendo Investimentos na expansão, modernização, operação e 
manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a universalização dos serviços de saneamento. A 
modelagem está sendo feita com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Incluída a Drenagem Pluvial Urbana no escopo do projeto. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Considerando o novo Marco Regulatório (Lei 14026/20), o município precisa fazer a sua devida adaptação. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaborar estudo contemplando a inclusão da drenagem no modelo de 
concessão plena de água e esgoto já desenvolvido pelo BNDES. 

Estudo em elaboração. 60% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem para 
Implantação de Soluções em Energia 
Fotovoltaica 

O objetivo do projeto é a implantação de Centrais Elétricas Fotovoltaicas, com gestão de serviços 
de compensação de créditos de energia elétrica, a fim de atender a demanda energética das 
estruturas físicas da Administração Pública, por meio de Parcerias Público-Privadas. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

O projeto se justifica pela redução na despesa com energia elétrica, a partir do aproveitamento de fontes renováveis 
de energia, mais limpa e sustentável. 

Administração Pública Municipal de 
Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto. Em análise dos estudos, após será realizado consulta pública. 100% 

Realização da Consulta Pública. Não realizada 0% 



 

241 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Parceria com o Setor Privado para a Gestão, Manutenção 
e Realização de Melhorias na Orla do Guaíba (Concessão 
Trecho 2 Parque Urbano da Orla do Guaíba) 

Promover a concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção do 
trecho 2 do Parque da Orla do Guaíba, bem como execução de obras e serviços 
de Engenharia, para que o local se torne próprio para visitação. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de qualificar o espaço. População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Entrega dos estudos técnicos complementares pelos Autorizados do PMI. Estudos entregues. 100% 

Seleção melhor estudo pelo CGP. Não realizado 0% 

Realização da consulta pública para concessão do Trecho 2 do Parque da Orla do Guaíba, com a 
previsão de Marina Pública. 

Não ocorreu 0% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Prospecção do Teleférico 
Articular com os órgãos municipais a viabilização de teleférico na orla, atraindo mais turistas para a cidade e 
valorizando a Orla.  

Justificativa Público-alvo 

Otimização do incremento turístico na Orla do Guaíba. Turistas não ficam em Porto Alegre, descem no aeroporto e dirigem-
se diretamente para Gramado. Belas vistas de Porto Alegre restrita às pessoas que possuem barcos. Retomada de Porto 
Alegre de frente para Guaíba. 

População de Porto Alegre 
e Turistas. 

Justificativa do cancelamento 

O projeto encontra-se sobrestado aguardando o andamento do projeto do Aeromóvel. Após análises dos estudos, nova reunião deverá ser agendada para 
pautar a viabilidade ou não do projeto do teleférico. 
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Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Estudo de Modelagem para a Construção de um 
Centro de Eventos 

Estruturação de projeto para a implantação e operação de um Centro de Eventos.  

Justificativa Público-alvo 

A implantação de um Centro de Eventos em Porto Alegre é de extrema importância para o seu desenvolvimento econômico e social, 
impactando positivamente a rede de comércio e serviços. Dada à grandeza da cadeia de fornecedores envolvida na montagem de 
eventos de escala nacional e internacional é natural que se produzam efeitos positivos no processo de geração de empregos e de 
arrecadação de receitas aos cofres do município. Porto Alegre está entre as principais capitais no que se refere à atuação na área do 
turismo de negócios e eventos. No entanto, o crescimento desta atividade encontra-se limitado pelo esgotamento da estrutura atual 
e pela escala dos equipamentos existentes na cidade. Segundo a crítica especializada, a falta de espaços adequados impede o 
crescimento da atividade de feiras no Brasil e inclui a cidade de Porto Alegre como uma das que, ao construir um equipamento capaz 
de atender esta demanda, poderá promover significativa expansão de mercado. 

População da 
grande Porto 
Alegre e Turistas. 

Justificativa do cancelamento 

O projeto foi cancelado pois será desenvolvido como um elemento dentro do projeto da PMI da Orla Trecho 2. 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Ampliação do HPS e Construção do HMIPV Realizar a concessão da gestão e operação dos hospitais HPS e HMIPV.  

Justificativa Público-alvo 

Melhorar a gestão e operacionalização dos hospitais (HPS e HMIPV) para melhor atender à população. População de Porto Alegre. 

Justificativa do cancelamento 

Cancelada a entrega de ampliação do HPS, as entregas relativas ao HMIPV serão acompanhadas no projeto 2021.622 - Estruturação de Modelagem para 
Construção e Operação Parcial do HMIPV. 

 



 

243 

 

Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Volume de Recursos Atraídos (CAPEX + OPEX + Outorga) Reais R$ 19,400 mi R$ 29,380 mi ⚫ 

Editais Publicados para PPP’s e Concessões 
Editais 

Publicados 
5 4  
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PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

Meta atingida

100%
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Indicadores 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Taxa de Recuperação do Estoque da Dívida Ativa Judicializada Percentual 2,87% 2,79% ⚫ 

Aumentar o número de processos submetidos a Câmara de Mediação e 
Conciliação da PGM no âmbito do Município de Porto Alegre 

Quantidade 30 36 ⚫ 
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Gabinete do 

PREFEITO 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta não atingida

100%
Meta não atingida

100%



 

247 

 

Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Plano de Logística Sustentável Racionalização de gastos e consumo, por meio da conscientização e construção de indicadores e metas. ◼ 

Justificativa Público-alvo 

Proporcionar avanços sociais, econômicos, ambientais e culturais e diversas conquistas de ordem política e 
institucional, visto que a sustentabilidade está inclusa nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU e passou 
a ser tema da agenda das políticas públicas brasileiras, como principal ordenamento a Constituição Federal, e várias 
legislações infraconstitucionais. Nesse cenário, a adequação das estruturas dos órgãos e entidades públicas é 
fundamental para a construção de uma nova cultura institucional que inclua a sustentabilidade como princípio central. 
A implantação do Plano de logística Sustentável é uma oportunidade e um desafio para as instituições públicas que 
desejam transformar as suas ações pois, muitas vezes, a realização de ações diárias simples, como, por exemplo, a 
redução no consumo de bens e produtos, o uso eficiente de água e energia elétrica, a coleta seletiva, entre outras, 
podem contribuir, significativamente, para a sustentabilidade. 

Direto: Público interno que 
integram os Gabinetes, 
Secretarias, Departamentos, 
Companhias e Empresas Públicas 
vinculadas a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre. Indireto: toda a 
população de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Elaboração e Divulgação da Resolução e do Manual PLS 
O manual do Plano de Logística Sustentável foi elaborado, porém ainda não 
divulgado. 

50% 

Adesão e Implementação do Sistema Ressoa 
O Sistema foi aderido e os órgãos foram cadastrados, porém não houve 
implementação plena. 

10% 

Mobilização e Capacitação dos Servidores 
Houveram iniciativas nesse sentido, especialmente do GP e da SMS, como 
pilotos. 

20% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Desburocratização e Modernização 
Normativa 

Revisar todos os atos normativos da PMPA. Desenvolver Sistema Informatizado para o 
controle dos atos normativos do Município. Criar estrutura permanente de revisão de atos. ◼ 
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Justificativa Público-alvo 

Frente ao crescente incremento e modificação das normas jurídicas, se faz necessário constante revisão da base de atos 
da Prefeitura de Porto Alegre, atualizando a legislação, adequando-a a nova realidade e dando aos cidadãos uma maior 
efetividade e segurança jurídica no manejo das leis. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Concluir o Benchmarking de Outros Sistemas  - 0% 

Implementar as Câmaras Temáticas - 0% 

 

Indicadores 

Indicador Unidade de Medida Meta 2022 Realizado Sinaleira 

Atos Normativos Revisados (Leis, Decretos, Ordens de Serviços e Instruções 
Normativas) 

Percentual 60% 30,34% ◼ 
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Gabinete da 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
Projetos Entregáveis Indicadores 

   

   

 

 

Meta não atingida

100%
Concluído

100%
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Projetos 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Elaboração de um novo 
site/portal da prefeitura 
de Porto Alegre 

Levantar todos os pontos necessários para a criação do termo de referência de desenvolvimento do novo site 
da PMPA. Valorizar a PMPA, trabalhar na apresentação de uma nova concepção visual, experiência dos usuários 
e funcionalidades na web, que além de ser um facilitador, buscará maximizar o atendimento ao cidadão, reforçar 
a comunicação e gerar um relacionamento resolutivo ao sanar as necessidades de quem buscar o portal. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Necessidade de criação de Novo Portal com a unificação dos canais digitais do governo municipal, mais 
funcional e moderno. 

População de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do processo de contratação do serviço de desenvolvimento de um novo portal. Execução em 50% 50% 

 

Projeto Prioritário Objetivo do Projeto Sinaleira  

Elaboração de uma intranet da 
prefeitura de Porto Alegre 

Processo de comunicação interna, com mobilidade para que os servidores possam acessar e 
compartilhar de qualquer lugar, informações, notícias relevantes, documentos, notícias, eventos e 
receber comunicados que contribuam para o melhor desempenho de suas atividades. 

◼ 

Justificativa Público-alvo 

Melhorar a comunicação interna entre os servidores da PMPA, facilitando troca de informações e o 
gerenciamento de arquivos e documentos. 

Servidores da Prefeitura de Porto Alegre. 

Metas 2022 Realizado % estimado 

Conclusão do processo de contratação do serviço de desenvolvimento de uma nova 
Intranet. 

Execução em 25% 25% 
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Entregáveis 

Agrupador Entregável Descrição Sinaleira  

Criação e divulgação de uma campanha 
publicitária de cuidados com a cidade 

Planejamento prévio da 
campanha 

Criar uma campanha educativa para sensibilizar e motivar a 
população a zelar e cuidar do município de Porto Alegre. ✓ 

Realização do 2º Seminário de Governo Planejamento 
Divulgação e apresentação dos projetos e entregas realizadas no 
governo municipal de Porto Alegre. ✓ 
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CALENDÁRIO 2023 
 

O calendário, estabelecido ainda no ano anterior, é um dos marcos para realização e concretude do método cíclico 

que embasa a Sistemática de Governança e Gestão. Nele estão estabelecidas as datas e horários de todas as reuniões 

de checagem do ano seguinte, tanto a nível de secretarias e vinculadas, como com a alta gestão, Prefeito e Vice-

Prefeito. Apresenta um sistema de agrupamento por Eixos de Gestão estabelecidos no Mapa Estratégico.    

  
1 Serviços Urbanos (SMSURB)

Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

2 Obras e Infraestrutura (SMOI)

3 Mobilidade Urbana (SMMU)

Empresa Pública Transporte e Circulação (EPTC)

Companhia Carris Porto-Alegrense (CARRIS)

4 Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE)

5 Saúde (SMS)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV)

Hospital de Pronto Socorro (HPS)

6 Educação (SMED)

7 Segurança (SMSEG)

8 Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ)

9 Desenvolvimento Social (SMDS)

Fundação Assistência Social e Cidadania (FASC)

10 Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF)

Habitação (DEMHAB)

11 Gabinete da Causa Animal (GCA)

12 Gabinete da Primeira-Dama (GPD)

13 Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET)

14 Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS)

15 Cultura e Economia Criativa (SMCEC)

16 Gabinete de Inovação (GI)

17 Gabinete do Vice-Prefeito (GVP)

18 Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE)

PROCEMPA

19 Administração e Patrimônio (SMAP)

20 Transparência e Controladoria (SMTC)

21 Governança Local e Coordenação Política (SMGOV)

22 Fazenda (SMF)

PREVIMPA

23 Parcerias (SMP)

24 Procuradoria Geral (PGM)

25 GP (GP + GCS)

26 Ext. Modernização e Gestão de Projetos (SEMGP)

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
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