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Anexo I 
 

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

Unidades Esportivas Unidades Esportivas Anual 19 

Unidades Esportivas Revitalizadas Percentual Anual 6% 

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

Atendimentos Trimestral 169.400 

 

 

Entregáveis Descrição 

Promover atendimento de atividades 
físicas, esportivas e de lazer via 
redes sociais para todas as faixas 
etárias 

Qualificar o atendimento virtual com apoio técnico e ferramentas 
tecnológicas. 

Juventude e Desenvolvimento Social 
Promover ações e atividades para o desenvolvimento da cidadania, 
combate a violência, garantia de direitos e inclusão social. 

Juventude e Geração de Renda Proporcionar ações e atividades para qualificação profissional, 
inserção no trabalho e fomento do empreendedorismo. 

Juventude e Saúde 
Desenvolver ações e atividades que promovam a saúde física e 
mental, prevenção da gravidez na adolescência e redução de 
danos referente a droga dição e alcoolismo. 

Modernização de campo de futebol 
no Município de Porto Alegre na Vila 
Safira 

Contratação de Empresa Especializada para execução de 
Modernização de Campo de Futebol no Município de Porto Alegre, 
conforme Convênio 875031/2018 – Ministério do Esporte e projetos 
executivos aprovados junto à Caixa.  Emenda Parlamentar de Joao 
Derly.  
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Anexo II 
 

 Projetos Prioritários de Governo 
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Projetos Prioritários Escopo reduzido 

Implementar Clube Escolar   Realizar atividades esportivas no turno vespertino. 

Estação Cidadania Lomba - 
obra, implantação e 
parceirização 

Construção e implantação de espaço na Lomba do 
Pinheiro de esporte, assistência social, cultura e lazer.  

Reforma do Ginásio 
Tesourinha 

Reforma geral e modernização do Ginásio Tesourinha, 
com objetivo de obtenção do alvará de prevenção e 
proteção contra incêndio, adequação e funcionamento 
pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os Projetos Prioritários e as Entregas serão Planejados e Replanejados até mês de julho 

de 2021, e, após esse período, faremos um aditivo contratual onde constarão nos anexos as 

entregas previstas para o ano de 2021. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio; 

execução de ações de sustentabilidade ambiental. 
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Compromissos de Gestão 

 

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

Plano de Logística Sustentável. 

 

- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas 
do Projeto de Revisão Normativa. 

 

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

 

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

 

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

dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.  
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