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Anexo I 

 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2022 

Editais Publicados para PPP’s e 

Concessões 
Editais Publicados Positiva 5 

Volume de Recursos Atraídos (CAPEX + 

OPEX + Outorga) 
Reais Positiva R$ 19,400 mi 
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Anexo II 

 

Projetos Prioritários de Governo 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS 

 

Projetos Prioritários Entregas 2022 

Birô de Projetos 
 Realização de parcerias no intuito de promover adoções e 

doações para revitalizar e manter os equipamentos públicos. 

Ampliação do HPS e Construção do 

HMIPV 

 Contratação da consultoria para modelagem de processo de 

PPP. 

 Realização de estudo sobre a possível construção da 

ampliação do Pronto Socorro em troca de terrenos.  

Estudo de Modelagem para a 

Universalização do Saneamento 

 Elaborar estudo contemplando a inclusão da drenagem no 

modelo de concessão plena de água e esgoto já desenvolvido 

pelo BNDES. 

Estudos de Viabilidade Econômico-

Financeira, Jurídica, Contábil e Técnico-

Operacional da Carris 

 Elaboração do edital e demais procedimentos para a venda da 

companhia. Em caso de impossibilidade, resta a hipótese de 

liquidação. 

Estudo de Modelagem para a Construção 

de um Centro de Eventos 

 Lançamento de PMI para a construção e exploração de centro 

de eventos. 

Estruturação de uma Concessão da 

Coleta e Destino dos Resíduos Sólidos 

Urbanos 

 Definição do modelo a ser utilizado para concessão da coleta 

e destino dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Contratação de consultoria para assessoria técnica. 

 Entrega dos estudos pelo setor privado. 

 Seleção melhor estudo pelo CGP. 

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) 

 Entrega dos estudos técnicos complementares pelos 

Autorizados do PMI. 

 Seleção melhor estudo pelo CGP. 

 Realização da consulta pública para concessão do Trecho 2 

do Parque da Orla do Guaíba, com a previsão de Marina 

Pública. 

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. 

 Entrega da modelagem do projeto, a ser realizada pela 

consultoria contratada (FGV). 

  Realização da consulta pública. 
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Projetos Prioritários Entregas 2022 

Estudo de Modelagem para Implantação 

de Soluções em Energia Fotovoltaica 

 Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto. 

 Realização da Consulta Pública.  

Estudo de Modelagem para manutenção 

da Praça Júlio Mesquita e revitalização do 

Aeromóvel 

 Entrega dos estudos técnicos para modelagem do projeto. 

 Realização da Consulta Pública. 

Prospecção do Teleférico 
 Prospecção de Interessados para Implantação do Teleférico 

Concluída. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de Eficiência de Gestão 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS 

 

 

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. 


