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Anexo I 

 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  

 
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Entregáveis Descrição 

Criação e divulgação de uma 

campanha publicitária de cuidados 

com a cidade 

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 

Divulgação e apresentação dos projetos e entregas realizadas no governo 

municipal de Porto Alegre. 

Emendas Impositivas da CMPA no 

GCS - 2022 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de Porto 

Alegre para o órgão Gabinete de Comunicação Social, para execução no 

ano de 2022. 
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Anexo II 

 

Projetos Prioritários de Governo 

 
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Projetos Prioritários Entregas 2022 

Elaboração de um novo site/portal da 

prefeitura de Porto Alegre 

 Conclusão do processo de contratação do serviço de 

desenvolvimento de um novo portal. 

Elaboração de um novo site/portal da 

prefeitura de Porto Alegre dos serviços 

turísticos e eventos culturais da Capital 

 Conclusão do processo de contratação do serviço de 

desenvolvimento de um novo portal. 

Elaboração de uma intranet da prefeitura de 

Porto Alegre 

 Conclusão do processo de contratação do serviço de 

desenvolvimento de uma nova Intranet. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de Eficiência de Gestão 

 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

Compromissos de Gestão 

 Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e 

metas do Plano de Logística Sustentável. 

 Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações 

e metas do Projeto de Revisão Normativa. 

 Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos. 

 Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos. 

 Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a 

totalidade dos dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva 

e transparente. 


