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Anexo I 

 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2022 

Recursos do FUMPAHC, FUNCULTURA e 

FUMPROARTE investidos em todos os 

segmentos culturais 

Percentual Positiva 50% 

Execução do Orçamento da Cultura Percentual Positiva 100% 

 

 

Entregáveis Descrição 

Reestruturação da Secretaria Municipal 

de Cultura 

Ampliação e qualificação do quadro técnico da secretaria para 

garantir a realização de projetos e eventos. 

Museu no Paço Municipal 
Transformação do Paço Municipal em museu de referência cultural e 

turística em Porto Alegre. 

Restauração da Praça da Matriz 
Restauração da Praça da Matriz, através do PAC Cidades Históricas, 

localizada no centro histórico de Porto Alegre. 

Diagnóstico e recuperação de 

monumentos 

Conclusão da recuperação do Monumento "O Laçador" e de outros 

monumentos danificados. 

Caixa Cultural / Cine Imperial 
Retomada da obra de restauração do prédio que abrigava o antigo 

Cine Imperial. 

Sede Terreira da Tribo 
Relocalização da sede do grupo cultural Terreira da Tribo – liberação 

do terreno da João Alfredo e concessão de nova área. 

Auxílio emergencial: edital GIBA GIBA 
Edital de auxílio emergencial (R$ 4 milhões distribuídos a 5 mil 

trabalhadores da cultura). 

Pintura do Mercado Público 
Contratação e fiscalização do serviço de pintura externa no mercado 

público. 

+ Cultura nas Escolas: reestruturação da 

Companhia Municipal de Dança  

Parceirização com OSC para início das atividades da Companhia 

Municipal de Dança em 2022. 
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Entregáveis Descrição 

+ Cultura nas Escolas: criação do 

Conservatório Municipal de Música  

Parceirização com OSC para início das atividades do Conservatório 

Municipal de Música em 2022. 

+ Cultura nas Escolas: construção e 

viabilização de novos projetos  

Estruturação e viabilização dos projetos Viva o Centro a Pé para 

Crianças, O filme da minha vida, Concertos Didáticos, Atelier nas 

Escolas, Teatro nas Escolas - Arte que Educa e Educação para o 

Patrimônio. 

Novo Portal da Cultura 
Criação de site para divulgação de eventos e notícias da cultura de 

Porto Alegre. 

Reestruturação da Banda Municipal 

Melhorias na estrutura da banda e construção de projetos para 

garantir a realização de apresentações e eventos em 2022 e nos 

próximos anos. 

Reativação do ônibus palco 
Reativar o ônibus palco, que estava sucateado, por meio de Termo de 

Cooperação com a CARRIS. 

Programação Cultural na Casa D 
Calendário de programações na Casa D em 2022 para movimentar a 

casa com atividades culturais. 

Qualificação do Arquivo Histórico Moysés 

Vellinho 

Melhorias no prédio do arquivo e atualização do projeto de ampliação 

para guarda de documentos e conservação da memória da cidade. 

Qualificação da Pinacoteca Ruben Berta Realização de projeto e reformas necessárias na Pinacoteca. 

Qualificação do Museu de Porto Alegre 

Joaquim Felizardo 

Reabertura do Museu para exposições, conclusão do projeto de 

reforma e melhor aproveitamento do pátio que possui extensa área 

verde. 

Qualificação do Solar Paraíso 
Recuperação da entrada de energia elétrica do Solar para futura 

concessão à OSC. 

Recomendações de Auditoria Interna da 

SMTC à SMC - 2022 

Rol de recomendações identificadas por Auditoria Interna da SMTC, 

indicadas para a SMC. 

Emendas Impositivas da CMPA na SMC 

- 2022 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de 

Porto Alegre para a SMC para execução no ano de 2022. 

Emendas Impositivas da CMPA na SMC 

- 2021 

Rol de emendas impositivas pendentes de execução destinadas pela 

Câmara Municipal de Porto Alegre para a SMC no ano de 2021. 

Eventos 250 Anos de Porto Alegre 

 Eventos na semana de Porto Alegre: atividades de teatro, 

dança, música, cinema, oficinas e exposições nos diversos 

equipamentos culturais da SMC. 

 Desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre. 

 Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. 

 Festa de São Jorge. 

 Procissão da Paixão de Cristo do Morro da Cruz. 

 Baile da Cidade. 
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Entregáveis Descrição 

 Acampamento Farroupilha. 

 Porto Alegre em Cena 

 Réveillon  
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Anexo II 

 

Projetos Prioritários de Governo 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

 

Projetos Prioritários Entregas 2022 

Requalificação da Usina do 

Gasômetro 

 Executar 100% da obra contratada com o Consórcio RAC. 

 Elaborar e entregar o Plano de Utilização do Espaço. 

 Estabelecer estratégias para uso do espaço e a devida evolução 

(nova licitação, parceria e/ ou contratualização). 

Qualificação dos Espaços Culturais 

 Concluir os projetos complementares da Casa Godoy. 

 Encontrar fonte de financiamento para restauro da Casa Godoy. 

 Executar as correções da edícula da Casa Torelly. 

 Executar a reforma da cobertura da Casa Torelly. 

 Contratar projeto de restauro da Casa Torelly. 

 Contratar os projetos complementares do Centro Municipal de 

Cultura. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de Eficiência de Gestão 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

 

 

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. 


