
PLANO PLURIANUAL    

ANEXO I    

           

EVENTO NOME DO 
PROGRAMA 

Nº 
AÇÃO 

NOME DA AÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTO META P/ 2007 UNIDADE DE 
 MEDIDA 

CORRENTE CAPITAL TOTAL 

Ação incluída. A Receita é Saúde 454 Administração-Geral – SMS 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa. 40.195.915 2.623.516 42.819.431 

Ação incluída. A Receita é Saúde 585 Administração-Geral – FMS 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa. 16.922.451 859.078 17.781.529 

Ação incluída. A Receita é Saúde 455 Publicidade – SMS 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa. 133.929   133.929 

Ação alterada: altera 
nome, produto e 

meta. 
A Receita é Saúde 2 

Manutenção e Ampliação das 
Equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF) 

Contribuir para a reorientação 
do modelo assistencial, a partir 

da atenção básica, em 
conformidade com os 

princípios do Sistema Único de 
Saúde, imprimindo uma nova 

dinâmica de atuação nas 
Unidades Básicas de Saúde, 

com definição de 
responsabilidades entre os 

serviços de saúde e a 
população. 

Equipes atendendo. 165  equipes 24.000.100 200 24.000.300 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

A Receita é Saúde 3 Pronto Atendimento 

Atender à saúde da população, 
relativamente a casos clínicos, 

por meio de uma primeira 
avaliação, que, dependendo do 
caso, será encaminhada a uma 

entidade especializada. 

Pronto atendimento a 
toda a população. 

Atender toda a 
população. 

pessoas 29.373.284  29.373.284 



Ação incluída. A Receita é Saúde 586 Pronto Atendimento – FMS 

Atender à saúde da população, 
relativamente a casos clínicos, 

por meio de uma primeira 
avaliação, que, dependendo do 
caso, será encaminhada a uma 

entidade especializada. 

   

6.064.079 722.622 6.786.701 

Ação alterada: altera 
nome e meta. 

A Receita é Saúde 7 Laboratório Central de 
Análises Clínicas  

Criar um laboratório de 
análises clínicas com 

capacidade de atender a 
200.000 exames por mês, de 

modo a contemplar as 
necessidades da população 
que busca o atendimento do 

SUS. Este laboratório realizará 
exames de bioquímica, 

hematologia, imunologia, 
bacteriologia e citopatologia, 
além de testes diagnósticos e 

de acompanhamento para 
HIV/AIDS e tuberculose. Para 
viabilizar a implantação deste 

laboratório, são necessários 24 
(vinte e quatro) postos de 
coleta, distribuídos nas 

diferentes regiões da Cidade, 
de modo a tornar o acesso 

rápido e fácil. 

Exames realizados. 1.200.000  unidade 1.800.000 51.935 1.851.935 

Ação alterada: altera 
o produto. 

A Receita é Saúde 9 Farmácias Distritais 

Estudo da lista de medicações 
essenciais a partir da 

construção de protocolos e 
distribuição de psicofármacos, 

por meio das farmácias 
distritais. 

Farmácias implantadas. 1  unidade 500.000 33.161 533.161 

Ação incluída, com a 
exclusão da Ação 

13. 
A Receita é Saúde 668 Cadeira Certa 

Implantação de projetos 
preventivos para o controle de 
pressão e escaras, programa 

sexualidade x deficiência, pós-               
-hospitalização e pós-      

-protetização, protetização 
adequada e adequação dos 

equipamentos de mobilidade. 

Pessoas com deficiência 
atendidas. 

2.000  atendimentos 27.000   27.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

A Receita é Saúde 14 DST/AIDS 

 
Treinamento e apoio logístico 

para UBSs e PSFs na 
detecção e no tratamento de 
DST/AIDS para médicos e 

equipes, junto com a 
sensibilização da comunidade 
escolar, por meio de parceria 

com a SMED. 
 

Pessoas capacitadas. 100  pessoas 515.821    515.821 



Ação incluída. A Receita é Saúde 587 DST/AIDS – FMS 

Treinamento e apoio logístico 
para UBSs e PSFs na 

detecção e tratamento de 
DST/AIDS para médicos e 
equipes, juntamente com a 

sensibilização da comunidade 
escolar, por meio de parceria 

com a SMED. 

   

1.116.663 103.088 1.219.751 

Ação incluída. A Receita é Saúde 456 Ouvidoria 

Implantação da Ouvidoria 
Municipal da Saúde: a 

Ouvidoria Municipal da Saúde 
é um espaço destinado ao 

diálogo e à interação, por meio 
de canais democráticos que 

permitam disseminar 
informações e ouvir 

manifestações de usuários e 
colaboradores, propiciando 

análises, encaminhamentos, 
acompanhamentos e respostas 

às suas manifestações, 
visando à melhora da 

qualidade dos serviços 
prestados e ao aumento da 
satisfação dos usuários e 

colaboradores, resultando no 
fortalecimento da cidadania. 

Ouvidoria implantada. 1 unidade 77.500 44.221 121.721 

Ação incluída. A Receita é Saúde 457 Conselho Municipal de Saúde 

Destinar recursos para o 
Conselho Municipal de Saúde 

realizar suas atribuições 
enquanto órgão de fiscalização 
e controle da política de saúde 

do Município. 

Ação administrativa. 95.000 12.983 107.983 

Ação incluída. A Receita é Saúde 458 Assistência em Saúde Básica 
e Especializada 45.272.642  45.272.642 

Ação incluída. A Receita é Saúde 588 Assistência em Saúde Básica 
e Especializada – FMS 

Proporcionar atendimento 
médico à população em geral, 
por meio dos postos de saúde, 

notadamente à população 
carente. 

Unidades atendendo 
toda a população. 

Atender toda a 
população. pessoas 

17.896.099 3.038.660 20.934.759 

Ação incluída. A Receita é Saúde 459 Vigilância em Saúde 

Conjunto de ações e serviços 
que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de 
fatores de risco para a saúde 

Vigilância em Saúde 
atendendo toda a 

população. 

Atender toda a 
população. 

pessoas 9.425.909   9.425.909 



Ação incluída. A Receita é Saúde 589 Vigilância em Saúde – FMS 

humana.    

3.221.702 333.950 3.555.652 

Ação incluída. A Receita é Saúde 461 Hospital de Pronto 
Socorro – HPS 

 
Destinar recursos do tesouro 

municipal para a manutenção e 
a operacionalização do 

Hospital municipal, visando, 
precipuamente, ao atendimento 

de urgência à população. 
 

73.259.583  73.259.583 

Ação incluída. A Receita é Saúde 590 Hospital de Pronto 
Socorro – HPS – FMS 

Destinar recursos do fundo 
municipal para a manutenção e 

a operacionalização do 
Hospital municipal, visando, 

precipuamente, ao atendimento 
de urgência à população. 

HPS atendendo toda a 
população. 

Atender toda a 
população. pessoas 

11.092.416 5.066.975 16.159.391 

Ação incluída. A Receita é Saúde 462 Hospital Materno-Infantil 
Presidente Vargas – HMIPV 12.919.624  12.919.624 

Ação incluída.. A Receita é Saúde 591 
Hospital Materno-Infantil 

Presidente Vargas – HMIPV – 
FMS 

Dotar o Hospital com recursos 
suficientes à sua manutenção e 
operacionalização, visando ao 

atendimento de mulheres e 
crianças. 

HMIPV atendendo todas 
as crianças e mulheres 

da população. 

Atender todas as 
mulheres e 
crianças da 
população. 

pessoas 

9.219.733 1.822.876 11.042.609 

Ação incluída. A Receita é Saúde 464 Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência 7.000   7.000 

Ação incluída. A Receita é Saúde 592 Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – FMS 

Despesas para a manutenção 
da SAMU, que tem como 

finalidade prestar atendimento 
à população em casos de 

emergência. 

SAMU atendendo toda a 
população em casos de 

emergência. 

Atender toda a 
população. pessoas 

1.329.545 67.967 1.397.512 

Ação incluída. A Receita é Saúde 465 Prestadores Públicos e 
Privados de Saúde 

Ressarcir, financeiramente, os 
hospitais, clínicas, consultórios, 

etc. que prestem serviços 
médicos e hospitalares à 

população, conveniados com a 
Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre – Secretaria Municipal 

da Saúde. 

Prestadores atendendo 
toda a população. 

Atender toda a 
população. 

pessoas 240.000.000   240.000.000 

Ação incluída. A Receita é Saúde 467 Outros Benefícios 
Previdenciários – SMS 

Pagar as despesas com 
salário-família, auxílio-          -
doença e salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa. 85.000   85.000 



Ação incluída. A Receita é Saúde 468 Inativos/Pensionistas – SMS 
Despesas com pagamento de 

inativos e pensionistas da 
SMS. 

Ação administrativa. 39.180.000   39.180.000 

Ação incluída. A Receita é Saúde 470 Comunidades Terapêuticas 

Tratamento especializado, 
destinado a crianças e 

adolescentes em situação de 
risco ou vulnerabilidade social, 

usuários de substâncias 
psicoativas. 

Crianças e 
adolescentes. 80  pessoas 500.000   500.000 

Ação incluída. A Receita é Saúde 469 Obrigações Patronais – SMS 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa. 929.843   929.843 

Ação incluída. A Receita é Saúde 700 Obrigações Patronais para o 
RPPS – SMS 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa. 40.693.000   40.693.000 

Ação incluída. A Receita é 
Saúde 

 Controle e Prevenção da 
Anemia Falciforme 

Treinamento e apoio logístico 
para médicos e equipes de 

UBSs e de PSFs na detecção e 
no tratamento da anemia 

falciforme. 

Pessoas capacitadas. 20 pessoas 100.000  100.000 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 471 Administração Geral – FASC 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa. 32.897.693 128.000 33.025.693 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 472 Publicidade – FASC 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa. 126.000   126.000 

Ação alterada: altera 
meta e descrição. Bem-Me-Quer 15 Agente Jovem 

Atender a adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, 

por meio de duas intervenções: 
bolsa-auxílio e capacitação. 

Adolescentes atendidos. 600  pessoas 133.824   133.824 



Ação incluída. Bem-Me-Quer 593 Agente Jovem – FMAS 

    

600.200   600.200 

Ação alterada: altera 
nome e meta. Bem-Me-Quer 16 Ações de Abrigagem de 

Crianças e de Adolescentes 

Abrigagem de crianças e de 
adolescentes em situação de 

risco social. 

Crianças e adolescentes 
atendidos. 21.909   21.909 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 594 
Ações de Abrigagem de 

Crianças e de Adolescentes – 
FMAS 

Abrigagem de crianças e de 
adolescentes em situação de 

risco social. 

Crianças e adolescentes 
atendidos. 

531  pessoas 

          
3.676.559   3.676.559 

Ação alterada: altera 
descrição, produto e 

meta. 
Bem-Me-Quer 21 Prevenção às Drogas 

Campanha ampla organizada 
pela SMJ, em parceria com 

organizações públicas, 
privadas e não-     -

governamentais. Calendário de 
ações voltadas ao público 

jovem, expondo os prejuízos 
do uso indevido de drogas e as 

vantagens da vida saudável. 

Maior perspectiva de 
resultado nas ações de 

combate ao uso 
indevido de drogas 

pelos jovens da cidade 
de Porto Alegre. 

30000 pessoas                
29.000 

              1.000 
                       

30.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

Bem-Me-Quer 22 Atenção à Saúde nas Creches 
Conveniadas 

Programa de Atenção à Saúde 
nas Creches Comunitárias. 

Cuidadores capacitados. 134  pessoas           
1.346.792 

                    
1.346.792 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 
Bem-Me-Quer 28 Ação Rua 

Atender a crianças e a 
adolescentes em situação de 
rua (moradia e sobrevivência) 

nas regiões da Cidade. 

               
80.200                          

80.200 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 598 Ação Rua – FMAS 

Atender a crianças e a 
adolescentes em situação de 
rua (moradia e sobrevivência) 

nas regiões da Cidade. 

Crianças, adolescentes 
e famílias atendidos. 12.240  pessoas 

          
2.481.280   

                  
2.481.280 

Ação alterada: altera 
descrição, produto e 

meta. 
Bem-Me-Quer 29 Sentinela                

35.100             10.000                        
45.100 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 595 Sentinela – FMAS 

Serviço especializado, 
localizado na comunidade, com 

ações articuladas para o 
enfrentamento da violência 

sexual com crianças e 
adolescentes. 

Crianças, adolescentes 
e famílias atendidos. 160  pessoas 

             
172.900                        

172.900 

Ação alterada: altera 
descrição, produto e 

meta. 
Bem-Me-Quer 30 Serviço de Apoio 

Socioeducativo – SASE 

Atendimento socioeducativo, 
em turno inverso ao da Escola, 

a crianças e adolescentes. 

Crianças, adolescentes 
e famílias atendidos. 7.060  pessoas              

238.715   
                     

238.715 



Ação incluída. Bem-Me-Quer 596 Serviço de Apoio 
Socioeducativo – SASE – FMS 

    

          
8.237.193   

                  
8.237.193 

Ação alterada: altera 
descrição e meta. Bem-Me-Quer 32 Violência Não 

Campanhas de 
conscientização e combate à 
violência, voltadas ao público 
jovem. Integração da SMJ em 

programas, projetos e 
campanhas, com ações 
inovadoras que visem à 

prevenção e ao combate à 
violência. 

Jovens atingidos. 20.000  pessoas                
29.000               1.000 

                       
30.000 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 473 

Programa Municipal de 
Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio 
Aberto – PEMSE 

Acompanhar adolescentes em 
cumprimento de medidas 

socioeducativas, comportando 
aspectos de natureza coercitiva 

e educativa, no sentido da 
proteção integral. 

Adolescentes atendidos. 1284 pessoas  
119.024   

                     
119.024 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 597 
Administração do Conselho 

Municipal de Assistência Social 
– FMAS 

Destinar recurso para o CMAS 
realizar suas atribuições 

enquanto órgão de fiscalização 
e controle da política de 

assistência social do Município. 

Ação administrativa.              
175.380 

  
                     

175.380 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 474 Encargos Especiais – FASC 

Pagar despesas gerais da 
Fundação, tais como salários 

de servidores cedidos, 
contribuições ao PASEP, 
indenização, restituição, 

reembolso de despesas pagas 
por terceiros, ressarcimento de 

pessoal requisitado, 
precatórios e sentenças 

judiciais de pequeno valor. 

Ação administrativa.           
1.612.452                     -   

             
1.612.452 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 475 Obrigações Patronais – FASC 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.           
2.719.100   

       
2.719.100 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 709 Obrigações Patronais para o 
RPPS – FASC 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.           
2.220.517   

                  
2.220.517 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 689 Apoio e Manutenção de 
Creches 

Repassar recursos do FNAS 
para o atendimento às famílias 

e às crianças de zero a seis 
anos inseridas nas creches 

Famílias e crianças 
atendidas. 

6892 pessoas           
1.346.793 

                    
1.346.793 



comunitárias conveniadas. 

Ação incluída. Bem-Me-Quer 692 Dívida Interna – FASC 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações, 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no território 

nacional. 

                   
178.344           462.864 

                     
641.208 

Ação incluída. Carinho Não Tem 
Idade 599 Administração Geral – SME 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
8.385.041             74.400 

                  
8.459.441 

Ação incluída. Carinho Não Tem 
Idade 

600 Publicidade – SME 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
170.073 

  
                     

170.073 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 

Carinho Não Tem 
Idade 34 Apoio e Atenção ao Idoso 

Desenvolver ações de 
prevenção, proteção e 

promoção social à população 
de 60 anos ou mais. 

Idosos atendidos. 1.856  pessoas              
576.562   

                     
576.562 

Ação incluída. Carinho Não Tem 
Idade 

601 Apoio e Atenção ao Idoso – 
FMAS 

Desenver ações de prevenção, 
proteção e promoção social à 

população de 60 anos ou mais. 
Idosos atendidos. 1.856  pessoas              

574.613 
  

                     
574.613 

Ação alterada: altera 
nome. 

Carinho Não Tem 
Idade 35 De Bem com a Vida 

Proporcionar atendimento à 
comunidade na faixa da 3ª 

idade. 
Pessoas atendidas. 38.500  pessoas                

33.400               4.185 
                       

37.585 

Ação incluída. Cidade Acessível 602 Administração Geral – SMT 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
5.870.458 

                    -   
                  

5.870.458 



Ação incluída. Cidade Acessível 477 Publicidade – SMT 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
34.887                          

34.887 

Ação incluída. Cidade Acessível 478 Desenvolvimento do 
Transporte Coletivo Urbano 

Elaboração de plano para a 
melhoria do transporte coletivo 

urbano. 
Plano em execução 1  unidade                

50.000             60.000 
                     

110.000 

Ação incluída. Cidade Acessível 603 Acessibilidade no Transporte 
Campanhas para promoção de 

estudos e projetos para 
acessibilidade no transporte. 

Campanha 1  número    
10.000   

                       
10.000 

Ação incluída. Cidade Integrada 496 Administração Geral – SMOV 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
39.904.533             70.000 

                
39.974.533 

Ação incluída. Cidade Integrada 498 Publicidade – SMOV 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
104.574   

                     
104.574 

Ação alterada: altera 
meta e unidade de 

medida. 
Cidade Integrada 47 Ampliação da Rede de Água  

Garantir que as áreas mais 
necessitadas da Cidade e as 

áreas que já possuem 
tratamento recebam infra-

estrutura de água adequada, 
melhorando as condições 
sanitárias e fornecendo 

condições apropriadas para a 
auto-sustentabilidade da 

população. 

Rede ampliada. 15.000  metros          9.185.900                   
9.185.900 

Ação alterada: altera 
meta. 

Cidade Integrada 53 Conservação da Rede de 
Iluminação Pública 

Contratar mão-de-obra e 
adquirir materiais de consumo 

para a conservação da 
iluminação pública, bem como 
a instalação de novos pontos e 
iluminação de praças, além de 

obras de iluminação da Av. 
Independência e da Av. Beira 

Rio. 

Pontos de iluminação 
pública. 

73.000  unidade     2.403.000           100.000 
                  

2.503.000 



Ação alterada: altera 
meta e unidade de 

medida. 
Cidade Integrada 54 Conservação de Vias Urbanas 

Conservar as vias da Cidade, 
por meio dos programas de 
conservação permanente, 

capeamento e recapeamento 
asfáltico e tapa-buraco. Vias 
não-          -pavimentadas: 
patrolagem e aplicação de 

saibro. 

Vias públicas. 2.600  Km           
5.735.888                     

5.735.888 

Ação alterada: altera 
nome e meta. 

Cidade Integrada 55 Reforma e Manutenção de 
Prédios Públicos 

Executar obras de reforma e 
manutenção de diversos 

prédios públicos do Município. 
Próprios municipais. 54  unidade          1.000.000 

                  
1.000.000 

Ação alterada: altera 
descrição. Cidade Integrada 56 

Elaboração de Projetos 
Executivos de Drenagem 

Urbana 

Elaborar projetos de drenagem 
urbana para execução de 

obras de redes pluviais em 
geral do Município, obras do 

Plano de Investimentos e obras 
emergenciais. 

Estudos. 6  projetos             291.000 
                     

291.000 

Ação alterada: altera 
descrição, produto, 
meta e unidade de 

medida. 

Cidade Integrada 58 Elaboração do Projeto Orla do 
Guaíba 

Processo contínuo de 
planejamento estratégico, 
voltado para a qualificação 
urbanística dos espaços da 

orla da Cidade. 

Definição de regras e 
diretrizes de ocupação da 

Orla. 
50  percentual                

41.565   
                       

41.565 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

Cidade Integrada 62 Orla do Guaíba 

Elaborar e implementar 
projetos paisagísticos, 

recuperar e manter as áreas 
degradadas e as áreas de 

lazer, promover a educação 
ambiental, a fiscalização e o 

plantio de mata ciliar. 

Plano implementado. 25  percentual                
10.000 

  
                       

10.000 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 
Cidade Integrada 71 Museu da Imagem e do Som – 

FUMPACH 

Implantar o Museu da Imagem 
e do Som; restaurar, ampliar e 
proceder à guarda adequada 

do acervo do MIS. 

Implantação do Museu. 70  percentual                  
2.000               8.000 

                       
10.000 

Ação alterada: altera 
descrição. Cidade Integrada 72 Obras de Arte Construir e recuperar túneis, 

viadutos, pontes e passarelas. Túneis, viadutos e pontes. 4 unidade          3.100.000 
                  

3.100.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

Cidade Integrada 79 
Ampliação, Restauração e 
Manutenção de Parques 

Esportivos 

Recuperar a rede de unidades 
recreativas. 

Unidades recuperadas. 36  unidade              
200.200 

          133.605                      
333.805 

Ação alterada: altera 
descrição. Cidade Integrada 84 Vias Estruturais 

Elaboração de projetos para 
Av. Oscar Pereira, Av. Vicente 
Monteggia, Av. Edgar Pires de 
Castro, Av. Bernardino Silveira 

Amorim, Av. Bernardino 
Silveira Pastoriza, Av. 

Vias qualificadas. 6.000  metros           
1.760.000                     -   

                  
1.760.000 



Francisco Silveira Bittencourt. 

Ação incluída. Cidade Integrada 604 Valorize sua Calçada 

Projeto voltado à inciativa 
privada para a adoção e para a 
implantação de calçadas, com 

o conceito de desenho 
universal, com incorpação de 

incentivos municipais. 

Campanha. 1  número                  
4.000   

                   
4.000 

Ação incluída. Cidade Integrada 605 Passeio Livre 

Campanhas para conscientizar 
sobre os obstáculos e a 

promoção da acessibilidade 
dos passeios públicos. 

Campanha. 1  número                  
7.000   

                         
7.000 

Ação incluída. Cidade Integrada 606 Espaço Paradesportivo 

Adaptação progressiva de 
espaços em Porto Alegre para 
modalidades de paradesporto 
em locais abertos e fechados. 

Intervenções. 1  número               10.000 
                       

10.000 

Ação incluída. Cidade Integrada 607 
Supervição Técnica da 

Execução de Obras para 
Acessibilidade 

Sup. téc. p/ exec. acess. na 3ª 
Perimetral, em rotas de gr. 

fluxo, p/ lazer, tur. e 
reabilitação, sinaleiras sonoras, 
transp. acess., calçadas, circul. 
e mobiliário urbano, acess. em 
escola e préd. públicos e seu 

entorno, revitalização do 
centro, pontos term. ônibus e 

estac. res. p/ PPDs. 

Cidade Acessível. 20  percentual                  
1.640 

  
                         

1.640 

Ação incluída. Cidade Integrada 501 Saneamento para Todos 

Obras essenciais à Cidade, 
levando em consideração os 

sistemas de micro e 
macrodrenagem, o Plano 

Diretor de Drenagem Urbana e 
o Sistema de Proteção Contra 

Inundações. Visando a 
melhorar e a aprimorar 
tecnicamente a área de 

projetos do Departamento, 
destacamos o Projeto de 
Aquisição e Instalação de 
Pluviógrafos e Linígrafos. 

Sistema de drenagem pluvial. 33,33 Percentual                
20.000 

            10.000                        
30.000 



Ação incluída. Cresce Porto Alegre 503 Administração Geral – SMIC 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
13.045.621           740.000 

                
13.785.621 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 505 Publicidade – SMIC 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
157.209   

                     
157.209 

Ação alterada: altera 
nome. 

Cresce Porto Alegre 97 Porto Alegre Rural – Fomento 
à Produção e Comercialização 

Incentivo à produção rural 
primária do Município, por meio 

da capacitação nas áreas 
relacionadas e 

acompanhamento técnico, 
como a fruticultura, floricultura, 

hortigranjeiros, criação de 
pequenos animais, piscicultura, 
apicultura, formação de bacia 

leiteira e implantação do 
Projeto Casa Familiar Rural. 

Criação do Centro de Eventos 
da Produção Primária na Vila 

Nova e do Abatedouro 
Municipal no Distrito Industrial 

da Restinga. 

Produção agrícola em Porto 
Alegre. 

1  produção               
230.000 

                       
230.000 

Ação alterada: altera 
nome e descrição. 

Cresce Porto Alegre 100 

Oferta Turística – 
Consolidação, 

Desenvolvimento e 
Qualificação 

Ampliar as vantagens 
competitivas de Porto Alegre, 

por intermédio do oferecimento 
de novas opções de turismo 
relacionadas à religiosidade, 

diversidade étnica, negócios e 
eventos, náutico, ecologia, 

aventura, saúde e qualidade de 
vida. 

Oferta turística diversificada 
e qualificada. 

25  
percentual de 

cumprimento de 
projeto 

             
144.934 

            25.000                      
169.934 



Ação alterada: altera 
nome e descrição. Cresce Porto Alegre 102 Informação Turística – 

Geração e Distribuição 

Implantar sistema de 
informações turísticas e de 
acompanhamento do fluxo 

turístico (inventário da oferta,  
pesquisa da demanda, 
avaliação do impacto 

econômico do turismo, 
identificação de tendências e 

oportunidades de 
negócios/investimentos); 

implantar sistema de 
distribuição de informações 

com acesso eletrônico 
facilitado e atualização de 

dados compartilhados com as 
entidades do setor; 

implantação da ouvidoria 
eletrônica. 

Informação turística gerada e 
distribuída. 25  

percentual de 
cumprimento de 

projeto 

             
109.934                        

109.934 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 507 Sitema Nacional de Emprego – 
SINE  

Intermediação de mão-de-  -
obra no SINE municipal e 

seguro-desemprego. 

Inserção no mercado de 
trabalho. 1.300  pessoas              

518.411             30.000 
                     

548.411 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 515 
Captação de Recursos de 
Investimento e Relações 

Internacionais 

Implementar uma política de 
atração de novos investimentos 

para o Município de Porto 
Alegre, bem como promover a 

integração da Cidade com 
outras instituições no âmbito 

nacional e internacional. 

Viabilização da execução de 
projetos municipais, gerando 

mais emprego e renda, 
ampliando a arrecadação 

tributária.  

35  milhões de reais 
captados 

             
218.046             23.396 

                     
241.442 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 510 Linha Turismo 

Ampliação das vantagens 
competitivas de Porto Alegre, 

por intermédio do oferecimento 
de produtos turísticos. 

Linha Turismo. 25  
percentual de 
ampliação do 

público atendido 

               
52.134 

            28.000                        
80.134 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 511 Serviço de Atenção ao Turismo 

Ampliação das vantagens 
competitivas de Porto Alegre, 

por intermédio do oferecimento 
de informações turísticas 

qualificadas. 

Atendimento nas nove 
unidades do Serviço de 

Atenção ao Turista. 
25  percentual de 

público atendido 
          

1.528.374             28.000 
                  

1.556.374 



Ação incluída. Cresce Porto Alegre 512 Caminhos Rurais de Porto 
Alegre 

Ampliação das vantagens 
competitivas de Porto Alegre, 

por intermédio do oferecimento 
de novos atrativos, valorizando 

o patrimônio natural e 
desenvolvendo o capital social 

do meio rural da Cidade. 

Roteiro turístico Caminhos 
Rurais de Porto Alegre. 25  

percentual de 
ampliação do 

número de 
turistas 

               
59.934                          

59.934 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 513 
Turismo e as Relações 

Institucionais e Parcerias 

Ampliação das vantagens 
competitivas de Porto Alegre, 
por intermédio da articulação 
intra e extra-governamental, 

visando ao desenvolvimento de 
políticas integradas de turismo 

em âmbito internacional. 

Relações institucionais 
consolidadas. 25  

percentual de 
cumprimento de 

projeto 

             
128.934               1.000 

                     
129.934 

Ação incluída Cresce Porto Alegre 514 Turismo na Promoção, Apoio e 
Participação em Eventos 

Inserção nacional e 
internacional; promoção, apoio 

e captação de eventos. 

O destino turístico Porto 
Alegre promovido. 

25  
percentual de 

cumprimento de 
projeto 

             
259.434 

              9.500 
                     

268.934 

Ação incluída. Cresce Porto Alegre 686 Incentivo ao Turismo 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção do órgão, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário. 

Ação administrativa.              
425.625             30.500 

                     
456.125 

Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal – PDM 

650 Administração Geral – DEP 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa. 39.046.205 30.000                 
39.076.205 

Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal – PDM 651 Publicidade – DEP 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa. 183.984   
            

183.984 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Cidade 
Integrada para o 

Programa 
Desenvoivimento 

Municipal com 
alteração de nome. 

Desenvolvimento 
Municipal – PDM 81 Obras Corretivas 

Identificar pontos críticos 
envolvendo segurança viária 

(pedestres e veículos), 
aprimorando a sinalização e 
promovendo intervenções 

geométricas e de 
pavimentação. 

Intervenções geométricas 
e de pavimentação 

realizadas. 
10 unidade              

205.000        5.467.988                   
5.672.988 



Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal - PDM 518 Gerenciamento do Programa 

Fornecer condições físicas e 
materiais para que a Unidade 

possa desempenhar suas 
funções. 

Conclusão do Programa. 30 percentual      15.000 15.000 30.000 

Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal - PDM 

520 SIAT – Sistema Integrado da 
Administração Tributária 

Na estrutura atual, a Secretaria 
Municipal da Fazenda utiliza 

treze diferentes sistemas para 
realizar o gerenciamento e o 

controle das receitas tributárias 
do Município. Os referidos 

sistemas foram desenvolvidos 
há mais de 15 anos e não 

suprem as demandas da SMF, 
uma vez que não são 

integrados e se encontram 
ultrapassados. Deste modo, o 

desenvolvimento e a 
implantação de um Sistema 
Integrado de Administração 

Tributária (SIAT) é uma 
necessidade premente desta 

Secretaria. 

Aumento da arrecadação 
municipal. 

65  
percentual de 

desenvolvimento 
e implantação. 

             
300.000 

 
 
 
 

  

             
300.000 

Ação Transferida do 
Programa Gestão 

Total para o 
Programa de 

Desenvolvimento 
Municipal. Altera 

nome. 

Desenvolvimento 
Municipal – PDM 

280 Redesenho de Processos 
Organizacionais – SMS 

Melhoria da informatização da 
marcação de consultas 

especializadas e da central de 
internação hospitalar. 

Sistemas informatizados 
eficazes. 

1  sistemas           
1.875.000 

                    
1.875.000 

Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal – PDM 681 Aquisição de Equipamentos 

para Controle Ambiental 

Aquisição de equipamentos 
que ampliem a capacidade de 

a SMAM realizar a manutenção 
de áreas verdes do Município, 

trabalhos de fiscalização, 
análise e monitoramento 

ambiental. 

SMAM qualificada. 1.300.000  reais investidos             626.000 
                    

626.000 

Ação incluída. Desenvolvimento 
Municipal – PDM 698 Plano Diretor Cicloviário 

Elaboração do Plano Diretor 
Cicloviário do Município de 

Porto Alegre. 
Plano Diretor. 1  plano              

450.000   
                     

450.000 



Ação incluída. Gurizada Cidadã 522 Administração Geral – SMJ 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
1.624.065           394.000 

 
2.018.065 

                  
 

Ação incluída. Gurizada Cidadã 523 Publicidade – SMJ 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                  
7.685   

 
7.685 

                         
 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

Gurizada Cidadã 122 Centro de Promoção da 
Juventude 

Centro administrado pela 
Secretaria Municipal da 

Juventude, voltado à produção 
de soluções de qualificação, de 
orientação e de condições de 

acesso dos jovens ao mercado 
de trabalho. Integração de 

outras organizações públicas, 
privadas e não-governamentais 

na gestão e na operação do 
empreendimento, visando a 

sua sustentabilidade e à 
potencialização de resultados. 

Melhoria da condição de 
acesso dos jovens ao 

mercado de trabalho pelo 
aumento de sua capacitação 

e pela diminuição das 
barreiras existentes. 

2  centro em 
operação 

            
209.000               1.000 

                     
210.000 

Ação alterada: altera 
descrição e produto. Gurizada Cidadã 123 Escola de Circo 

Realizar cursos e atividades de 
recreação, artes circenses e 
outras atividades, tais como 
dança, teatro, etc.; oferecer 

auxílio pedagógico e 
psicológico aos participantes 

dessas atividades. 

Atividades/atendimentos. 8.000  pessoas                
80.000                          

80.000 



Ação alterada: altera 
descrição, produto e 
unidade de medida. 

Gurizada Cidadã 131 Pró-Jovem 

O Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – Pró-    -
Jovem – é um programa que 
integra ações de educação 

básica, de formação 
profissional e de atuação 

comunitária. Atende aos jovens 
de 18 a 24 anos, em situação 
de vulnerabilidade social, que 

tenham cursado a 4ª série, não 
tenham concluído o Ensino 

Fundamental e não possuam 
vínculo formal de trabalho. O 
curso tem a duração de 12 

meses e inclui a conclusão do 
Ensino Fundamental, noções 

de língua estrangeira, 
informática, formação 

profissional, ações 
comunitárias e uma bolsa-

auxílio de R$ 100,00 mensais 
para cada jovem participante. 

Aumento das perspectivas de 
ascensão social dos jovens 

participantes. 
7.200  jovens 

matriculados 
             

119.000               1.000 
                     

120.000 

Ação alterada: altera 
descrição, produto, 
meta e unidade de 

medida. 

Gurizada Cidadã 136 Tenda da Juventude 

A Tenda da Juventude é um 
evento que abre espaço para 

manifestações de diversas 
áreas de atuação dos jovens 

porto-alegrenses, como a 
música, a cultura, o esporte e o 

lazer, agregando 
conhecimento, por meio de 
oficinas de capacitação e 
prestação de serviços de 

utilidade pública. 

Integração da juventude a 
comemorações, campanhas 

ou acontecimentos de 
relevância na Cidade de 
Porto Alegre, incluindo 

atividades de caráter social, 
cultural, artístico e de lazer. 

60.000  público 
participante 

             
130.000   

                     
130.000 

Ação alterada: altera 
descrição e meta. Gurizada Cidadã 137 Trabalho Educativo a 

Adolescentes 

Atendimento de adolescentes 
em situação de vulnerabilidade, 
com idade entre 14 e 18 anos, 
em turno inverso ao da escola, 

em unidades próprias e 
conveniadas. 

               
80.750   

                       
80.750 

Ação incluída. Gurizada Cidadã 652 Trabalho Educativo a 
Adolescentes – FMAS 

Atendimento de adolescentes 
em situação de vulnerabilidade, 
com idade entre 14 e 18 anos, 
em turno inverso ao da escola, 

em unidades próprias e 
conveniadas. 

Adolescentes atendidos. 1.315  pessoas 

          
2.621.986 

  
                  

2.621.986 

Ação incluída. Gurizada Cidadã 679 
Inclusão de Rede de 

Atendimento a PPDs (PCDs e 
Surdos) – FMAS 

Atendimento em habilitação e 
reabilitação,  abrigagem de 
neurolesionados, SASE e 

Trabalho Educativo, voltado a 
crianças e adolescentes com 

deficiência. 

Crianças e adolescentes 
atendidos. 

2296 pessoas           
2.215.759 

                    -                     
2.215.759 



Ação incluída. Gurizada Cidadã 680 
Inclusão de Rede de 

Atendimento a PPD's (PCDs e 
Surdos) 

Atendimento em habilitação e 
reabilitação,  abrigagem de 
neurolesionados, SASE e 

Trabalho Educativo, voltado a 
crianças e a adolescentes com 

deficiência. 

   

          
2.221.350   

                  
2.221.350 

Ação incluída. Gurizada Cidadã 609 Jovens que Conduzem Reabilitar, integrar, apoiar e 
sociabilizar. Capacitação e Treinamento. 20  pessoas                     

100   
                            

100 

Ação alterada: altera 
nome. 

Integrado Entrada 
da Cidade - PIEC 143 Implantação de Unidades de 

Triagem de Resíduos Sólidos 

Construção de duas Unidades 
de Triagem, conforme 

programa Entrada da Cidade. 
Unidade de Triagem. 1 unidade de 

Triagem 
                 

6.000           260.000 266.000 

Ação alterada: altera 
nome e descrição. 

Integrado Entrada 
da Cidade - PIEC 144 Intervenções de Urbanização 

Coordenar o projeto de 
revitalização da entrada de 

Porto Alegre, provendo 
habitação para as famílias e 
trazendo desenvolvimento 
social e econômico para a 

região. Analisar áreas para a 
implantação de habitação de 
interesse social e geração de 

trabalho e de renda. 

Unidades habitacionais 
produzidas. 465  nº de unidades 

habitacionais 
             

994.844      18.530.104                 
19.524.948 

Ação alterada: altera 
descrição, produto, 
meta e unidade de 

medida. 

Integrado Entrada 
da Cidade - PIEC 

147 
Obras de Recuperação do 
Sistema de Drenagem e 

Proteção Contra as Cheias 

Obras de recuperação do 
Sistema de Drenagem e 

Proteção Contra as Cheias. 
Sistema de Proteção. 100  percentual             148.200 

                     
148.200 

Ação incluída. Integrado Entrada 
da Cidade - PIEC 525 Gerenciamento do Programa 

Fornecer condições físicas e 
materiais para que a Unidade 

possa desempenhar suas 
funções. 

Ações do Programa. 45 Percentual                
15.000             15.000                        

30.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

529 Administração Geral – SMED – 
Centralizada 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
21.638.420           627.801                 

22.266.221 



Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

612 Publicidade – SMED – 
Centralizada 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
507.670                        

507.670 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

532 Publicidade – Especial 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
84.354                      

84.354 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Gurizada 
Cidadã para o 

Programa Lugar da 
Criança é na Família 

e na Escola. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
125 

Inclusão Social, Cultural, 
Digital e Esportiva – Ed. 

Especial 

A ação apresenta-se com três 
vertentes: 

ações voltadas para todos os 
alunos da RME, inclusive para 
PNEE e profissionais da rede, 

incluindo ações de direitos 
humanos e sociais, inclusão 

digital, social, cultural e 
esportiva; capacitação de 

professores e profissionais da 
RME; transparência na 

visibilidade da informação às 
diferentes camadas sociais, 

contemplando, especialmente, 
surdos e PPDs. 

Profissionais e alunos. 4.800  número de 
atendimentos 

             
969.737 

          587.444                   
1.557.180 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Gurizada 
Cidadã para o 

Programa Lugar da 
Criança é na Família 

e na Escola. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
126 Inclusão Social, Cultural, 

Digital e Esportiva – Ed. Infantil 

A ação  apresenta-se com três 
vertentes: 

ações voltadas para todos os 
alunos da RME, inclusive para 
PNEE e profissionais da rede, 

incluindo ações de direitos 
humanos e sociais, inclusão 

digital, social, cultural e 
esportiva; capacitação de 

professores e profissionais da 
RME; transparência na 

visibilidade da informação às 
diferentes camadas sociais, 

contemplando, especialmente, 
surdos e PPDs. 

Profissionais e alunos. 10.500  número de 
atendimentos 

             
235.347 

          153.792 
                     

389.138 



Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Gurizada 
Cidadã para o 

Programa Lugar da 
Criança é na Família 

e na Escola. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
127 

Inclusão Social, Cultural, 
Digital e Esportiva – Ens. 

Fundamental 

A ação  apresenta-se com três 
vertentes: 

ações voltadas para todos os 
alunos da RME, inclusive para 
PNEE e profissionais da rede, 

incluindo ações de direitos 
humanos e sociais, inclusão 

digital, social, cultural e 
esportiva; capacitação de 

professores e profissionais da 
RME; transparência na 

visibilidade da informação às 
diferentes camadas sociais, 

contemplando, especialmente, 
surdos e PPDs. 

Profissionais e alunos. 43.080  número de 
atendimentos 

             
946.236           644.433 

                  
1.590.669 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Gurizada 
Cidadã para o 

Programa Lugar da 
Criança é na Família 

e na Escola. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
128 

Inclusão Social, Cultural, 
Digital e Esportiva – Ens. 

Médio 

A ação apresenta-se com três 
vertentes: 

ações voltadas para todos os 
alunos da RME, inclusive para 
PNEE e profissionais da rede, 

incluindo ações de direitos 
humanos e sociais, inclusão 

digital, social, cultural e 
esportiva; capacitação de 

professores e profissionais da 
RME; transparência na 

visibilidade da informação às 
diferentes camadas sociais, 

contemplando, especialmente, 
surdos e PPDs. 

Profissionais e alunos. 1.680  número de 
atendimentos 

               
93.277             48.672                      

141.949 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
151 

Ampliação e Manutenção de 
Atendimento Escolar – 

Especial 

Aumento, qualificação e 
manutenção do atendimento na 
Rede Municipal de Ensino em 
todos os níveis e modalidades 

de ensino e criação de espaços 
para o Ensino Especial, 

atendendo a crianças, jovens e 
adultos do Município de Porto 

Alegre. 

Escolarização e inclusão 
social de crianças, jovens e 

adultos. 
946  pessoas         

29.291.403        1.929.615 
                

31.221.017 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
152 

Ampliação e Manutenção de 
Atendimento Escolar – 

Fundamental 

Aumento, qualificação e 
manutenção do atendimento na 
Rede Municipal de Ensino em 
todos os níveis e modalidades 

de ensino e criação de espaços 
para o Ensino Fundamental, 

atendendo a crianças, jovens e 
adultos do Município de Porto 

Alegre. 

Escolarização e inclusão 
social de crianças, jovens e 

adultos. 
54.114  pessoas       

145.566.100 
       5.584.286               

151.150.386 



Ação alterada: altera 
descrição. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
153 Ampliação e Manutenção de 

Atendimento Escolar – Infantil  

Ampliação e manutenção dos 
conveniamentos e construção 

de novas creches comunitárias, 
conforme demandas do OP e 

da comunidade, para o 
atendimento de crianças de 0 

(zero) a 6 (seis) anos. 

Escolarização e inclusão 
social de crianças. 788  pessoas         

49.633.561        5.681.532                 
55.315.093 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
154 Ampliação e Manutenção de 

Atendimento Escolar – Médio 

Aumento, qualificação e 
manutenção do atendimento na 
Rede Municipal de Ensino nos 
níveis e modalidades de ensino 

e criação de espaços para o 
Ensino Médio, atendendo 

crianças, jovens e adultos do 
Município de Porto Alegre. 

Escolarização e inclusão 
social de crianças, jovens e 

adultos. 
2.356  pessoas           

8.120.728 
          307.630 

                  
8.428.358 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto e meta. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
155 

Projeto Integrado de Atenção a 
Crianças e Adolescentes em 
Situação de Vulnerabilidade 

Social 

Projeto integrado com os 
demais Municípios da Grande 

Porto Alegre de 
monitoramento, via sistema 

informatizado, dos 
atendimentos às famílias e às 
crianças e adolescentes em 

situação de risco social. 

Famílias, crianças e 
adolescentes atendidos. 10.000 pessoas                

20.000  20.000 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
162 Cidade Escola  

Ampliação dos tempos e 
espaços escolares, propiciando 

uma educação inclusiva, de 
qualidade, para áreas de maior 

densidade populacional e 
índices altos de violência e de 

vulnerabilidade social. A escola 
como pólo cultural na 

comunidade, desenvolvendo 
ações em parceria e 

valorizando o protagonismo 
das pessoas envolvidas. 

Crianças usufruindo da plena 
cidadania. 376  pessoas           

1.308.081           774.282                   
2.082.363 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 

meta e unidade de 
medida. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
441 Conversações Pedagógicas 

Diálogos propositivos e 
problematizadores acerca de 
diferentes temas relativos à 
educação no Município, por 

meio da realização de 
seminários e cursos para a 

discussão de aprendizagem, a 
fim de contemplar as 

demandas da comunidade e as 
temáticas dos direitos 

humanos, sexualidade, 
gêneros e etnias, Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 
ECA –, gestão democrática, 

mediação de conflitos e cultura 
de paz. 

Seminários e cursos. 12.000  participantes      
397.261             92.016                      

489.277 



Ação alterada: altera 
descrição e órgão 
responsável que 

passa a ser a 
SMED. 

Lugar da Criança é 
na Família e na 

Escola 
168 Vou à Escola 

Isenção integral da tarifa de 
ônibus para crianças e 

adolescentes de baixo poder 
aquisitivo deslocarem-se entre 
residência e escola, em turno e 

consórcio específicos, 
conforme critérios 

estabelecidos. Envolve todas 
as escolas de Ensino 
Fundamental da Rede 
Municipal e Estadual. 

Criança participante. 6.000  pessoas           
1.000.000                     

1.000.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

534 Apoio ao Trabalhador em 
Educação 

Ação voltada ao apoio e 
desenvolvimento dos 
servidores da SMED, 

considerando todas as 
complexidades do trabalho em 
Educação, buscando melhorar 
a satisfação com o trabalho, 

por meio de formação, estudos, 
pesquisas e acompanhamento 

funcional. 

Trabalhador atendido. 5.000  pessoas                
21.002 

                   17 
                       

21.019 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

536 Inativos/Pensionistas – SMED Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. 

Ação administrativa.         
45.680.000 

  
                

45.680.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

539 Outros Benefícios 
Previdenciários – SMED 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa.                
98.500 

  
                       

98.500 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

541 
Outros Benefícios 

Previdenciários – Ensino 
Regular 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores 

Ação administrativa.      
20.000   

                       
20.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

548 
Outros Benefícios 

Previdenciários – Educação 
Especial 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores 

Ação administrativa.                  
2.100   

                         
2.100 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

544 
Outros Benefícios 

Previdenciários – Educação 
Infantil 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores 

Ação administrativa.                
15.500   

                       
15.500 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

550 Inativos e Pensionistas – 
Infantil 

Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. Ação administrativa.              

905.000   
                     

905.000 



Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

551 Inativos e Pensionistas – 
Especial 

Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. Ação administrativa.           

1.071.500                     
1.071.500 

Ação incluída. 
Lugar de Criança é 

na Família e na 
Escola 

553 Inativos e Pensionistas – 
Regular 

Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. Ação administrativa.         

15.430.000                   
15.430.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

613 Multiplicando Conceito (Política 
e Cidadania) 

Instrumentos para divulgação e 
socialização de conceitos. Formação. 3  eventos            

5.000                            
5.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

614 Escola Acessível 

Criar a Escola Padrão da 
Acessibilidade Universal, com 

classes integradas e para 
deficientes auditivos, físicos, 

visuais e mentais. 

Interveção 1  números               12.000                        
12.000 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

702 
Obrigações Patronais  – SMED 

– Administração- 
-Geral 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.              
540.507   

                     
540.507 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

701 
Obrigações Patronais para o 

RPPS – SMED – 
Administração-Geral 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa           
3.575.496   

                  
3.575.496 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

703 Obrigações Patronais – SMED 
– Ensino Regular 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.              
388.289 

  
        

388.289 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

716 
Obrigações Patroanais para o 

RPPS – SMED – Ensino 
Regular 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.         
35.887.800 

  
                

35.887.800 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

706 Obrigações Patronais – SMED 
– Ensino Infantil 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.              
173.065 

  
                     

173.065 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

705 
Obrigações Patronais para o 

RPPS – SMED – Ensino 
Infantil 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

Ação administrativa.           
3.796.153                     

3.796.153 



RPPS. 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

718 Obrigações Patronais – SMED 
– Ensino Especial 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.                
72.138   

                       
72.138 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

717 
Obrigações Patronais para o 

RPPS – SMED – Ensino 
Especial 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.           
2.115.013 

  
                  

2.115.013 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

708 Obrigações Patronais – SMED 
– Ensino Médio 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.                     
800 

                              
800 

Ação incluída. 
Lugar da Criança é 

na Família e na 
Escola 

707 Obrigações Patronais para o 
RPPS – SMED – Ensino Médio 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.           
1.483.888 

                    
1.483.888 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 

559 Administração Geral – SMF 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
55.067.031 

     13.400.000                 
68.467.031 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 560 Publicidade – SMF 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
529.638   

                     
529.638 

Ação alterada: altera 
nome e meta. 

Mais Recursos, Mais 
Serviços 

174 Ampliação da Arrecadação do 
ISSQN 

Criação de meios eficazes de 
informações dos prestadores e 

tomadores dos serviços. 
Implantação de sistema. 1  unidade           

5.300.000 
  

                  
5.300.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

Mais Recursos, Mais 
Serviços 

180 Ação para a Redução da 
Inadimplência 

Promover diligências nos 
locais, com agentes próprios, 
para intensificar a interação 

com as famílias e a cobrança. 

Inadimplência reduzida. 20  percentual de 
inadimplência 

               
77.000 

                         
77.000 



Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 561 Encargos Gerais – EGM 

Pessoal à disposição de 
diversos órgãos públicos, das 
esferas Federal e Estadual. 

Ação administrativa.           
1.633.163                     

1.633.163 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 

562 Obrigações Patronais – EGM 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes do 

pagamento de pessoal, tais 
como FGTS e INSS. 

Ação administrativa.       
123.311.449 

  
              

123.311.449 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 563 Dívida Interna – EGM 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações, 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no território 

nacional. 

Ação administrativa.         
15.564.422      48.906.221 

                
64.470.643 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 564 Dívida Externa – EGM 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações, 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no exterior. 

Ação administrativa.           
9.574.774      13.796.931 

                
23.371.705 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 

690 Encargos Especiais – EGM 

Pagar despesas gerais da 
Autarquia, tais como: salários 

de servidores cedidos, 
contribuições ao PASEP, 
indenização, restituição, 

reembolso de despesas pagas 
por terceiros, ressarcimento de 

pessoal requisitado, 
precatórios e sentenças 

judiciais de pequeno valor e 
constituição de aumento de 

capital, mediante subscrição de 
ações representativas do seu 

capital social. 

Ação administrativa.         
42.188.576 

            10.000                 
42.198.576 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 570 Fundo de Iluminação Pública 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção da iluminação 

pública do Município. 

Manutenção da iluminação 
pública. Atende a toda população.         

21.447.258                   
21.447.258 

Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 616 Procon Municipal 

O Procon Municipal destina-se 
a promover e incrementar, no 
âmbito do Município de Porto 
Alegre, as ações direcionadas 

à formulação da política de 
proteção, orientação, defesa e 

educação do consumidor. 

Procon implantado. 1  unidade              
207.197               1.000 

                     
208.197 



Ação incluída. Mais Recursos, Mais 
Serviços 571 

Pagamento de decisão do 
STF, referente ao Fundo de 
Previdência do Legislativo 

Cumprir decisão judicial que 
determina o pagamento das 
aposentadorias de ex-          -

Vereadores, pelo Poder 
Executivo Municipal, referente 
à decisão do Supremo Tribunal 
Federal em relação ao Fundo 
de Previdência do Legislativo. 

Ação administrativa.           
1.000.000   

                  
1.000.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 617 Administração Geral – SMC 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
13.910.425 

          800.000 
                

14.710.425 

Ação incluída. Porto da Inclusão 618 Publicidade – SMC 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
123.591                        

123.591 

Ação incluída e 
transferida do 

Programa Integrado 
Entrada da Cidade. 

Porto da Inclusão 687 Administração Geral – 
DEMHAB 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.   
21.730.655 

       2.670.100                 
24.400.755 

Ação incluída e 
transferida do 

Programa Integrado 
Entrada da Cidade. 

Porto da Inclusão 688 Publicidade – DEMHAB 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
590.280   

                     
590.280 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa A Receita 
é Saúde para o 

Programa Porto da 
Inclusão. 

Porto da Inclusão 8 Eventos para PPDs 

Implementar a Semana 
Municipal PPD e desenvolver 

seminários de acessibilidade e 
inclusão social. 

Pessoas com deficiência 
orientadas. 30.000  pessoas                

10.000                          
10.000 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Cresce 
Porto Alegre para o 
Programa Porto da 

Inclusão. 

Porto da Inclusão 106 Qualificação Profissional – 
Planteq 

Qualificação profissional de 
cidadãos em situação de risco 
e baixo nível de escolaridade e 

de trabalhadores 
desempregados com mais de 

40 anos de idade. 

Treinamento e qualificação 
profissional . 

650  pessoas              
357.624 

                       
357.624 



Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 
Porto da Inclusão 188 Artes Plásticas 

Realizar cursos, seminários, 
festivais, mostras e 

publicações na área das artes 
plásticas; reorganizar e 

qualificar os espaços e ações 
culturais voltados para as artes 

plásticas. 

Eventos realizados/público 
atingido. 45.000  Pessoas              

162.000   
      

162.000 

Ação alterada: altera 
nome e descrição. 
Exclusão da Ação 

448. 

Porto da Inclusão 192 Carnaval e Universidade 
Popular do Carnaval 

Realizar o carnaval de rua de 
Porto Alegre; implantar a 
Universidade Popular do 

Carnaval, a ser instalada no 
Complexo Porto Seco, na Zona 

Norte. 

Evento realizado/público 
atingido. 215.000  pessoas           

3.750.000   
                  

3.750.000 

Ação alterada: altera 
meta. Porto da Inclusão 193 Casas de Emergências 

Fornecer casas de emergência 
para famílias com elevado grau 

de vulnerabilidade social, 
criando a alternativa de 

moradia em tempo integral 
para indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
emergencial e temporária. 

Casas de emergência 
fornecidas. 400  nº de casas de 

emergência             500.000 
                     

500.000 

Ação alterada. Porto da Inclusão 195 Democratização Cultural 

Realizar oficinas, cursos, 
mostras e festivais nas várias 
regiões da Cidade; realizar a 

Semana Municipal da 
Capoeira; criação do Museu de 

Artes de Porto Alegre. 

Evento realizado/público 
atingido. 34.000  pessoas           

1.140.000                     
1.140.000 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 
Porto da Inclusão 197 Semana de Porto Alegre 

Organizar eventos nas diversas 
áreas culturais, em conjunto 
com as demais Secretarias e 

Gabinete do Prefeito. 

Evento realizado/público 
atingido. 

30.000  pessoas              
102.000 

  
                     

102.000 

Ação alterada: altera 
nome e descrição. Porto da Inclusão 198 Usina do Gasômetro 

Explorar o potencial do Centro 
Cultural Usina do Gasômetro 

para promover a cultura 
popular; incentivar o fazer 

artístico; possibilitar a 
ocupação desse espaço por 
diferentes grupos artísticos 

simultaneamente; realizar uma 
programação diversificada e 

qualificada; qualificar e 
recuperar o prédio da Usina do 

Gasômetro. 

Eventos realizados/público 
atingido. 80.000  pessoas              

167.400   
                     

167.400 



Ação alterada: altera 
descrição e meta. Porto da Inclusão 429 Família, Apoio e Proteção 

Consiste em ações de apoio 
destinadas a famílias, tais 

como avaliação, 
acompanhamento, supervisão, 
encaminhamentos e repasse 

de bolsas-auxílio 
(NASF/PETI/PAIF/BOLSA 

FAMÍLIA). 

          
5.659.880   

                  
5.659.880 

Ação incluída. Porto da Inclusão 619 Família, Apoio e Proteção – 
FMAS 

Consiste em ações de apoio 
destinadas a famílias, tais 

como avaliação, 
acompanhamento, supervisão, 
encaminhamentos e repasse 

de bolsas-auxílio 
(NASF/PETI/PAIF/BOLSA 

FAMÍLIA). 

Famílias atendidas. 72.232  pessoas 

         
3.604.511 

                    
3.604.511 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

Porto da Inclusão 203 Definição de Áreas para 
Habitação de Interesse Social 

Identificação de áreas 
prioritárias e adequadas e 
definição de diretrizes de 

ocupação para programas de 
habitação de interesse social. 

Detalhamento do Plano 
Diretor. 50  percentual                

44.477                          
44.477 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

meta. 
Porto da Inclusão 207 Livro e Literatura 

Realizar e apoiar projetos e 
ações nas áreas do livro e da 

literatura e bibliologia, 
promovendo cursos, oficinas, 
seminários e concursos; editar 

publicação com os textos 
vencedores; estabelecer 

estratégias e ampliar ações 
para qualificar a produção 

editorial da SMC, sua 
comercialização e distribuição; 
apoiar a realização da Feira do 

Livro. 

Evento realizado/público 
atingido. 

25.000  pessoas              
247.000 

                       
247.000 

Ação alterada: altera 
meta 

Porto da Inclusão 209 Porto Alegre em Cena 

Promover cursos, debates, 
palestras e oficinas na área 
das artes cênicas; realizar 

festival de teatro, com 
espetáculos locais, nacionais e 

internacionais nas ruas da 
Cidade e em salas de 
espetáculos, a preços 

populares. 

Evento realizado/público 
atingido. 

20.000  pessoas           
2.050.000 

                    
2.050.000 



Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

produto. 
Porto da Inclusão 214 Promoção da Inclusão 

Produtiva 

Capacitação profissional e 
atividade laborativa, com ou 
sem concessão de bolsa-
auxílio, para pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
social e para PCDs. 

             
266.136                        

266.136 

Ação incluída. Porto da Inclusão 620 Promoção da Inclusão 
Produtiva – FMAS 

Capacitação profissional e 
atividade laborativa, com ou 
sem concessão de bolsa-
auxílio, para pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
social e para PCDs. 

Adultos atendidos. 250  pessoas 

               
80.100   

                       
80.100 

Ação alterada: altera 
meta. Porto da Inclusão 219 Teatro Aberto 

Realizar projetos nas áreas do 
teatro e da dança, organizando 
cursos, concursos, seminários, 

festivais e publicações; 
participar de eventos e 

comemorações da área das 
artes cênicas; revitalizar 

espaços culturais e promover a 
ocupação dos espaços cênicos 

do Município; realizar a Via 
Sacra do Morro da Cruz 

durante a Semana Santa. 

Evento realizado/público 
atingido. 40.000  pessoas              

252.000                        
252.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 574 Atendimento à População 
Adulta 

Serviços destinados à 
população adulta de rua, em 

situações de vulnerabilidade e 
risco social. 

               
25.712 

                         
25.712 

Ação incluída. Porto da Inclusão 621 Atendimento à População 
Adulta – FMAS 

Serviços destinados à 
população adulta de rua, em 

situações de vulnerabilidade e 
risco social. 

Adultos atendidos. 943  pessoas 

             
868.177   

                     
868.177 

Ação incluída. Porto da Inclusão 575 Inativos/Pensionistas – FASC Despesas com pagamento de 
inativos e pensionistas. Ação administrativa.                

78.000   
                       

78.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 576 Inativos/Pensionistas – 
DEMHAB 

Despesas com pagamento de 
inativos e pensionistas. Ação administrativa.         

10.125.000   
  

10.125.000 



Ação incluída. Porto da Inclusão 577 Outros Benefícios 
Previdenciários – FASC 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa.          
1.000                            

1.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 578 Outros Benefícios 
Previdenciários – DEMHAB 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa.                
18.000                          

18.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 579 Imagens – FUNPACH 

Realizar cursos, seminários, 
festivais, mostras e 

publicações na área do 
cinema, vídeo e fotografia; 
reorganizar e qualificar os 
espaços e ações culturais 

voltados para o cinema, vídeo 
e fotografia; exibir curtas-

metragens, selecionados por 
meio de concursos, em salas 
comerciais de Porto Alegre, 
antecedendo a exibição de 

filmes nacionais; realizar ações 
para a preservação da 

memória do cinema local. 

Eventos realizados/Público 
atingido. 45.000  pessoas                

62.000   
                       

62.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 676 Imagens – Funcultura 

Realizar cursos, seminários, 
festivais, mostras e 

publicações na área do 
cinema, vídeo e fotografia; 
reorganizar e qualificar os 
espaços e ações culturais 

voltados para o cinema, vídeo 
e fotografia; exibir curtas-

metragens, selecionados por 
meio de concursos, em salas 
comerciais de Porto Alegre, 
antecedendo a exibição de 

filmes nacionais; realizar ações 
para preservação da memória 

do cinema local. 

Eventos realizados/Público 
atingido. 45.001  pessoas              

210.000   
                     

210.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 580 Música 

Organizar cursos, seminários, 
festivais, shows, publicações e 

CDs na área da música; 
reorganizar e qualificar os 
espaços e ações culturais 
voltados para a música. 

Eventos realizados/Público 
atingido. 

40.000  pessoas              
172.000 

                       
172.000 



Ação incluída. Porto da Inclusão 581 Cadastro Único de Programas 
Sociais 

Acompanhamento, atualização 
e controle do processo de 

cadastramento de pessoas ou 
famílias no Programa Cadastro 
Único de Programas Sociais, 
gerenciado pelo Ministério de 

Desenvolvimento e Combate à 
Fome – MDS. Gestão de 
benefícios como bloqueio, 
cancelamento e reversão. 

             
109.900   

                     
109.900 

Ação incluída. Porto da Inclusão 622 Cadastro Único de Programas 
Sociais – FMAS 

Acompanhamento, atualização 
e controle do processo de 

cadastramento de pessoas ou 
famílias no Programa Cadastro 
Único de Programas Sociais, 
gerenciado pelo Ministério de 

Desenvolvimento e Combate à 
Fome – MDS. Gestão de 
benefícios como bloqueio, 
cancelamento e reversão. 

População de Porto Alegre 
que esteja dentro do perfil 
Programa Cadastro Único. 

60.000  pessoas 

                    
400             10.500 

                       
10.900 

Ação incluída. Porto da Inclusão 623 Sistema Integrado de Inclusão 
Social 

Fomento de sistema integrado 
para operacionalização da 

Rede de Recursos de 
Atendimento à Pessoa com 

Deficiência. 

Unidades de atendimento. 17  número                
48.000                          

48.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 628 Coral Inclusivo 
Oficina permanente de canto e 

coral em local central e 
acessível. 

Formação cultural. 20  pessoas                  
2.000 

                           
2.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 627 Jogos Paradesportivos de 
Porto Alegre 

Responder à qualidade 
crescente dos resultados, 

inclusive mundiais, obtidos pelo 
para-atleta brasileiro. Atender a 

demandas de entidades do 
terceiro setor já mobilizadas 
em Porto Alegre por estes 

objetivos. 

Eventos de Modalidade 
Paradesportivo. 6  

número de 
Eventos 

Paradesportivos 

               
15.000            

15.000 

Ação incluída. Porto da Inclusão 626 Trabalho Assistido 

Programa de geração de renda 
para pessoas impossibilitadas 

de integrar o mercado de 
trabalho. 

Oficinas de Produção. 3  número de 
oficinas 

                    
100 

              
100 

Ação incluída. Porto da Inclusão 625 Deficiente Produtivo 

Sensibilização acerca das 
potencialidades da pessoa com 
deficiência para o mercado de 

trabalho. 

Eventos. 3  número de 
Eventos 

                    
100   

                       
100 



Ação incluída. Porto da Inclusão 582 Atendimento da Defesa Civil 

Ação conjunta entre órgãos da 
PMPA em casos de desastre, 

estado de calamidade pública e 
situações de emergência, 
consistindo em assistência 

voltada à população atingida. 

Pessoas atendidas. 600  pessoas                
65.200   

                       
65.200 

Ação incluída. Porto da Inclusão 583 

Implantação e Manutenção do 
Sistema Municipal de 
Segurança Alimentar 

Nutricional Sustentável – 
SIMSANS 

Criação de instrumentos 
legais/normativos e processos 
administrativos, constituindo a 
Rede Municipal de Segurança 

Alimentar, por meio da 
implantação de um Conselho 

de Conferência de Seg. 
Alimentar e de uma 

Coordenação de SANS 
(Segurança Alimentar 

Nutricional Sustentável), bem 
como a elaboração de um 
Plano Municipal de SANS. 

             
135.500           135.000 

                     
270.500 

Ação incluída. Porto da Inclusão 624 

Implantação e Manutenção do 
Sistema Municipal de 
Segurança Alimentar 

Nutricional Sustentável – 
SIMSANS – FMAS 

Criação de instrumentos 
legais/normativos e processos 
administrativos, constituindo a 
Rede Municipal de Segurança 

Alimentar, por meio da 
implantação de um Conselho 

de Conferência de Seg. 
Alimentar e de uma 

Coordenação de SANS 
(Segurança Alimentar 

Nutricional Sustentável), bem 
como a elaboração de um 
Plano Municipal de SANS. 

Promoção, garantia e defesa 
do direito humano à 

alimentação e nutrição. 
17.000  pessoas 

               
93.200 

                         
93.200 

Ação incluída. Porto da Inclusão 697 Atividades Desportivas  

Apoio a programas e projetos 
de caráter desportivo que se 
enquadrem nas diretrizes e 
prioridades constantes no 

Plano Municipal do Desporto. 

Projetos apoiados. 8  projetos                
46.971               7.650 

                      
54.621 

Ação incluída. Porto do Futuro 629 Administração Geral – SEACIS 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.              
485.187 

              1.000                      
486.187 



Ação incluída. Porto do Futuro 630 Publicidade – SEACIS 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                  
1.000                            

1.000 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Cresce 
Porto Alegre para o 
Programa Porto do 

Futuro. 

Porto do Futuro 104 Prospecção de Projetos 
Urbanos 

Definição de projetos 
urbanísticos para revitalização, 

preservação e 
desenvolvimento local. 

Relatórios técnicos e planos 
de trabalho. 

2  documentos                
30.000 

                         
30.000 

Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

Porto do Futuro 225 
Gerenciamento do 
Planejamento e do 

Desenvolvimento Urbano 

Revisar, detalhar e monitorar o 
desenvolvimento urbano. Planos e programas. 40  percentual                

60.000   
            

60.000 

Ação incluída. Porto do Futuro 631 Plano Diretor de Acessibilidade 

Organizar conceitos, fixar 
diretrizes e propor ações 

permanentes de acessibilidade 
urbanística, arquitetônica, de 
transporte e de comunicação. 

Estudo e elaboração de 
plano. 1  número                

90.000                          
90.000 

Ação incluída. Porto do Futuro 632 Certificação de Acessibilidade 

Criar mecanismos legais de 
garantia de acessibilidade 

arquitetônica e urbanística, de 
transporte e de comunicações. 

Estudo e elaboração de leis e 
certificação. 

1  número                
30.000 

  
                       

30.000 

Ação incluída. Porto do Futuro 633 Selo de Acessibilidade 

Parâmetro instituído por lei 
municipal para distinguir e 
conceituar edificações e 

logradouros detentores dos 
requisitos gerais e específicos 
de acessibilidade, dispostos 

nas normatizações e 
legislações afins. 

Estudo e elaboração de leis e 
planos. 

1  número                
15.000 

  
                       

15.000 



Ação incluída. Porto do Futuro 634 Sinalização e Imobiliário 
Urbano 

Gerenciamento do espaço 
público do Município. 

Estudo e implantação de 
Dispositivos. 1  número                

16.000             16.000                        
32.000 

Ação incluída. Porto do Futuro 635 
Pesquisa e Assessoria em 
Acessibilidade e Inclusão 

Social 

Promoção da pesquisa e 
desenvolvimento de 

instrumentos facilitadores da 
acessibilidade e da inclusão 

social. 

Desenvolvimento de 
pesquisa. 1  número                

10.000   
                       

10.000 

Ação incluída. Porto do Futuro 636 Arquitetura com Acessibilidade 

Convênios com faculdades de 
arquitetura nas universidades 

para a promoção tecnológica e 
a integração de recursos. 

Convênio. 1  número                  
5.000   

                         
5.000 

Ação incluída. Porto Verde 531 
Administração Geral – SMAM 

– Fundo Pró-             -
Ambiente 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
3.322.064           324.549 

                  
3.646.613 

Ação incluída. Porto Verde 669 Administração Geral – SMAM 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
27.950.057 

          300.000 
                

28.250.057 

Ação incluída. Porto Verde 533 Publicidade – SMAM 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
97.963   

                       
97.963 

Ação alterada: altera 
nome, produto, meta 

e unidade de 
medida. 

Porto Verde 230 Memória da Cidade – 
FUMPACH 

Restaurar prédios e 
monumentos de valor histórico 
e cultural na Cidade; implantar 

projetos de educação 
patrimonial; organizar cursos e 
seminários sobre patrimônio 

material e imaterial. 

Evento realizado/público 
atingido. 

10.000  pessoas              
240.851 

          451.000 
                     

691.851 



Ação alterada: altera 
nome, meta e 

unidade de medida. 
Porto Verde 231 Restauração do Patrimônio 

Artístico – FUMPACH 

Restaurar, recuperar e divulgar 
obras de valor artístico e 
histórico do Município. 

Obras 
restauradas/recuperadas. 30  obras                

50.000   
                       

50.000 

Ação alterada: altera 
nome. Porto Verde 233 Educação Ambiental 

Redefinição do Programa de 
Educação Ambiental existente, 

visando a compartilhar a 
responsabilidade da 

manutenção do manancial de 
água com a população de 
Porto Alegre, por meio de 

programas de conscientização 
ambiental. 

População conscientizada. 25 percentual              
139.400                        

139.400 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

produto. 
Porto Verde 236 Recuperação dos Arroios do 

Município de Porto Alegre 

Executar e implementar a 
recuperação dos arroios, 
despoluir e urbanizar em 
conjunto com os demais 

órgãos municipais e demais 
segmentos da sociedade. 

Qualificação ambiental dos 
arroios. 

25  percentual                
20.000 

                         
20.000 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Cidade 
Integrada para o 
Programa Porto 

Verde. Altera nome, 
descrição e produto. 

Porto Verde 75 
Qualificação e Manutenção 

dos Parques, Praças e Jardins 
da Cidade 

Ampliação e qualificação dos 
serviços de conservação e 

manutenção das áreas verdes, 
por meio de serviços próprios e 
terceirizados, com a aquisição 
de materiais utilizados para a 
produção e para a instalação 
de equipamentos de praças 
(brinquedos) e aquisição de 

materiais e equipamentos para 
o corte de grama e para a 
limpeza de áreas verdes 

(praças). 

Parques e praças em boas 
condições de uso. 25 percentual                

45.000           150.000                      
195.000 

Ação alterada: altera 
descrição, produto e 

meta. 
Porto Verde  Plano de Manejo de Unidade 

de Conservação 

Elaboração, revisão e 
implantação dos planos de 

manejo de unidades de 
conservação, para fins de 

regramento dessas áreas e 
planos de manejo das zonas 

de amortecimento. Ex: Reserva 
Biológica do Lami, Parque 

Natural do Morro do Osso e 
Parque Saint’ Hilaire. 

Plano de manejo. 70 percentual  
20.000 

 20.000 

Ação incluída. Socioambiental 535 Administração Geral – DMLU 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
10.392.841                   

10.392.841 



Ação incluída. Socioambiental 537 Publicidade – DMLU 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
408.394         

408.394 

Ação incluída. Socioambiental 538 Limpeza Urbana 
Pagar despesas de custeio 
incidentes sobre a coleta, a 

varrição e a capina da Cidade. 
Cidade Limpa. Atender toda a população.         

95.387.777           499.900 
                

95.887.677 

Ação incluída. Socioambiental 549 Inativos/Pensionistas – DMLU Despesas com pagamento de 
inativos e pensionistas. 

Ação administrativa.         
18.016.000 

                  
18.016.000 

Ação incluída. Socioambiental 552 Outros Benefícios 
Previdenciários – DMLU 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa.              
202.000 

                       
202.000 

Ação incluída. Socioambiental 540 Dívida Interna – DMLU 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações, 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no território 

nacional. 

Ação administrativa.              
278.886           442.893 

                     
721.779 

Ação incluída. Socioambiental 691 Encargos Especiais – DMLU 

Pagar despesas gerais da 
Autarquia, tais como: salários 

de servidores cedidos, 
contribuições ao PASEP, 
indenização, restituição, 

reembolso de despesas pagas 
por terceiros, ressarcimento de 

pessoal requisitado, 
precatórios e sentenças 

judiciais de pequeno valor e 
cerimônias fúnebres. 

Ação administrativa.           
2.002.919 

                 100 
                  

2.003.019 

Ação incluída. Socioambiental 547 Obrigações Patronais – DMLU 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.           
5.030.000   

                  
5.030.000 

Ação incluída. Socioambiental 710 Obrigações Patronais para o 
RPPS – DMLU 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.           
6.310.676   

                  
6.310.676 



Ação incluída. Viva o Centro 637 Administração Geral – SPM 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
8.356.611             30.000                

8.386.611 

Ação incluída. Viva o Centro 638 Publicidade – SPM 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.              
101.708   

                     
101.708 

Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Cresce 
Porto Alegre para o 

Programa Viva o 
Centro. Altera nome. 

Viva o Centro 95 Mercado Público Central – 
FUNMERCADO 

Revitalização do Mercado 
Público Central, interna e 

externamente. 

Revitalização  interna e 
externa do Mercado Público 

Central de Porto Alegre . 
2  ações de 

revitalização 
          

1.933.503           256.000 
                  

2.189.503 

Ação alterada: altera 
nome e produto. Viva o Centro 248 Centro Popular de Compras 

Garantir a permanência dos 
ambulantes nos shoppings 

populares, por meio de 
programas de capacitação e 

divulgação dos locais de 
comercialização. 

Centro Popular de Compras 
implantado. 75  

reordenamento 
do comércio no 
centro de Porto 

Alegre em 
percentual 

             
100.000   

                     
100.000 

Ação incluída. Viva o Centro 556 Fundo Monumenta 

Realizar a restauração de 
prédios, monumentos e 

espaços públicos de interesse 
histórico para a cidade de 

Porto Alegre. 

Em fase de implantação. 1  em fase de 
implantação 

             
230.000 

  
                     

230.000 

Ação incluída. Vizinhança Segura 557 Administração Geral – 
SMDHSU 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
16.614.300                     -   

                
16.614.300 

Ação incluída. Vizinhança Segura 558 Publicidade – SMDHSU 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                  
1.045 

  
                         

1.045 



Ação alterada: ação 
transferida do 

Programa Porto da 
Inclusão para o 

Programa 
Vizinhança Segura. 

Altera nome e 
descrição. 

Vizinhança Segura 205 Projeto de Inclusão Digital – 
Programa Telecentros 

O Projeto tem como objetivo a 
inclusão social por meio da 

inclusão digital, possibilitando a 
inserção de adolescentes e 
jovens/adultos, afastando-os 
da criminalidade e do uso de 

drogas. 

Cursos de informática com 
atividades complementares 

voltadas ao desenvolvimento 
individual. 

75  
unidades em 

funcionamento 
de Telecentros  

             
420.000                        

420.000 

Ação alterada: altera 
descrição e meta. Vizinhança Segura 250 Cidadania e Paz 

Projeto  desenvolvido para ser 
aplicado em áreas de Porto 

Alegre que se caracterizam por 
elevados índices de resolução 

violenta de conflitos 
interpessoais, violência 

doméstica, abuso sexual 
infanto-juvenil e utilização de 
adolescentes em processos 

criminais. 

Palestras e oficinas. 23.020  

número de 
participantes 
nas palestras, 

cursos e oficinas 

               
31.700   

                       
31.700 

Ação alterada: altera 
meta. Vizinhança Segura 252 Difusão dos Conceitos de 

Defesa Civil – Projeto Escola 

Efetivação de palestras, com 
distribuição de material 

ilustrativo aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, sobre o 

tema Defesa Civil. 

Jovens treinados. 1.920  alunos                
16.612   

                       
16.612 

Ação incluída. Gestão Total 639 Administração Geral – GP 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
7.022.094           129.506 

                  
7.151.600 

Ação incluída. Gestão Total 653 Administração Geral – PGM 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
9.418.145             85.000 

                  
9.503.145 

Ação incluída. Gestão Total 643 Administração Geral – DMAE 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.       
167.898.322        2.154.614 

              
170.052.936 

Ação incluída. Gestão Total 645 Administração Geral – SMGAE 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
9.357.580 

          110.000                   
9.467.580 



Ação incluída. Gestão Total 641 Administração Geral - SMA 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.         
22.712.101           840.000                 

23.552.101 

Ação incluída. Gestão Total 479 Administração Geral - 
PREVIMPA 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa.           
5.037.777           100.000 

                  
5.137.777 

Ação incluída. Gestão Total 640 Publicidade – GP 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa. 682.242   
                     

682.242 

Ação incluída. Gestão Total 654 Publicidade – PGM 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
13.795   

                       
13.795 

Ação incluída. Gestão Total 644 Publicidade – DMAE 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.           
1.101.000 

                    
1.101.000 

Ação incluída. Gestão Total 646 Publicidade – SMGAE 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa. 984.764                     
984.764 

Ação incluída. Gestão Total 642 Publicidade – SMA 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
67.354   

                       
67.354 



Ação incluída. Gestão Total 480 Publicidade – PREVIMPA 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.                
11.001                          

11.001 

Ação alterada: altera 
nome, descrição e 

produto. 
Gestão Total 273 Desenvolvimento de Relações 

Institucionais 
Aprimorar as múltiplas relações 

institucionais. 
Redesenho de processo. 50  percentual                  

1.000 
                           

1.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

Gestão Total 277 Qualidade e Produtividade 

Implementar projeto de 
melhoria operacional do 

sistema, buscando aumento da 
produtividade e efetividade dos 

processos operacionais. 
Introduzir Indicadores de 

Desempenho. 

Processos qualificados. 33  percentual              
276.000 

  
                     

276.000 

Ação alterada: altera 
nome. 

Gestão Total 284 
Universidade 

Corporativa/Capacitação dos 
Colaboradores 

A Universidade Corporativa é o 
instrumento utilizado por 

empresas públicas e privadas 
para formar e treinar pessoal 

em sua área de atuação. 

Funcionários qualificados. 625  pessoas              
785.300 

  
                     

785.300 

Ação incluída. Gestão Total 481 Inativos/Pensionistas – 
Legislativo 

Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas do 

Poder Legislativo. 
Ação administrativa.         

10.604.500   
                

10.604.500 

Ação incluída. Gestão Total 482 Outros Benefícios 
Previdenciários – Legislativo 

Pagar as despesas com 
salário-família, auxílio-          -
doença e salário-                  -

maternidade aos servidores do 
Poder Legislativo. 

Ação administrativa.                  
1.000                            

1.000 

Ação incluída. Gestão Total 483 Inativos/Pensionistas – 
Administração Direta 

Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. 

Ação administrativa.       
163.740.134 

  
      

163.740.134 

Ação incluída. Gestão Total 484 
Outros Benefícios 
Previdenciários – 

Administração Direta 

Pagar as despesas com 
salário-família, auxílio-          -
doença e salário-                  -
maternidade aos servidores. 

Ação administrativa.   
635.000 

  
                     

635.000 



Ação incluída. Gestão Total 499 Atenção à Qualidade de Vida 
dos Servidores 

Programa que visa a alavancar 
a qualidade de vida do servidor 
público municipal, por meio do 

planejamento, execução e 
ampliação de ações 

intersetoriais. 

Projetos e ações de melhoria 
da qualidade de vida do 

servidor. 
25  

percentual de 
ações 

implementadas 
no ano  

             
174.814             15.000 

                     
189.814 

Ação incluída. Gestão Total 500 Reaparelhamento e 
Modernização da PGM 

Por meio do Sistema de 
Informação, a PGM passará a 
ter um controle completo do 

andamento de todos os 
processos judiciais e 

administrativos, bem como das 
licitações e contratos. 

Processos informatizados. 50  percentual                  
2.000 

            13.000                        
15.000 

Ação incluída. Gestão Total 485 Inativos/Pensionistas – DMAE Despesa com pagamento de 
inativos e pensionistas. 

Ação administrativa.         
45.530.000 

  
                

45.530.000 

Ação incluída. Gestão Total 486 Outros Benefícios 
Previdenciários – DMAE 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores 

Ação administrativa.              
212.000 

  
                     

212.000 

Ação incluída. Gestão Total 683 Obrigações Patronais – DMAE 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.           
1.240.000   

                  
1.240.000 

Ação incluída. Gestão Total 711 Obrigações Patronais para o 
RPPS – DMAE 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.         
15.620.000   

                
15.620.000 

Ação incluída. Gestão Total 671 Dívida Interna – DMAE 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações, 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no território 

nacional. 

Ação administrativa.           
6.470.000        5.530.000 

                
12.000.000 

Ação incluída. Gestão Total 694 Encargos Especiais – DMAE 

Pagar despesas gerais da 
Autarquia, tais como salários 

de servidores cedidos, 
contribuições ao PASEP, 
indenização, restituição, 

reembolso de despesas pagas 
por terceiros, ressarcimento de 

pessoal requisitado, 
precatórios e sentenças 

judiciais de pequeno valor e 

Ação administrativa.           
1.992.928 

          624.472                   
2.617.400 



cerimônias fúnebres. 

Ação incluída. Gestão Total 655 Inativos – PREVIMPA 
Despesas com pagamento de 

inativos e pensionistas da 
Administração Direta. 

Ação administrativa.                  
1.000   

                         
1.000 

Ação incluída. Gestão Total 656 Outros Benefícios 
Previdenciários – PREVIMPA 

Pagar as despesas de salário-
família, auxílio-          -doença e 

salário-                  -
maternidade aos servidores 

Ação Administrativa.                  
1.000   

                         
1.000 

Ação incluída. Gestão Total 495 Compensação Financeira 
Previdenciária – COMPREV 

Empenhar o valor da 
compensação financeira que 
será repassado para outras 

esferas governamentais.  Para 
efeito de aposentadoria, é 
assegurada a contagem 
recíproca do tempo de 

contribuição da Administração 
Pública e na atividade privada, 

rural e urbana, hipótese em 
que os diversos regimes de 

previdência social se 
compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos 

em Lei. 

Ação administrativa.              
205.000                        

205.000 

Ação incluída. Gestão Total 693 Encargos Especiais – 
PREVIMPA 

Pagar despesas gerais, tais 
como: salários de servidores 

cedidos, contribuições ao 
PASEP, indenização, 

restituição, reembolso de 
despesas pagas por terceiros, 

ressarcimento de pessoal 
requisitado, precatórios e 

sentenças judiciais de pequeno 
valor e cerimônias fúnebres. 

Ação administrativa.           
2.501.000   

                  
2.501.000 

Ação incluída. Gestão Total 714 Obrigações Patronais – 
PREVIMPA 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.                  
1.000 

  
                         

1.000 



Ação incluída. Gestão Total 715 Obrigações Patronais para o 
RPPS – PREVIMPA 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.              
643.944   

                     
643.944 

Ação incluída. Gestão Total 695 Encargos Especiais – 
DEMHAB 

Pagar despesas gerais da 
Autarquia, tais como: salários 

de servidores cedidos, 
contribuições ao PASEP, 
indenização, restituição, 

reembolso de despesas pagas 
por terceiros, ressarcimento de 

pessoal requisitado, 
precatórios e sentenças 

judiciais de pequeno valor e 
cerimônias fúnebres. 

Ação administrativa.              
471.525           104.129 

                     
575.654 

Ação incluída. Gestão Total 712 Obrigações Patronais – 
DEMHAB 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal. 

Ação administrativa.           
1.056.639   

                  
1.056.639 

Ação incluída. Gestão Total 713 Obrigações Patronais para o 
RPPS – DEMHAB 

Pagar as despesas com 
encargos que a Administração 

tem, pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de 
pagamento de pessoal junto ao 

RPPS. 

Ação administrativa.           
3.468.806   

                  
3.468.806 

Ação incluída. Gestão Total 696 Dívida Interna – DEMHAB 

Pagar despesas com juros, 
encargos e amortizações 
referentes a operações de 

crédito efetivamente 
contratadas no território 

nacional. 

Ação administrativa.           
4.427.800        9.332.000 

                
13.759.800 

Ação incluída. Gestão Total 647 Reserva do RPPS 

Registrar o montante de 
ingressos derivados das 

contribuições social e patronal, 
dos servidores regidos pelo 
sistema de capitalização, de 

forma a garantir desembolsos 
futuros do RPPS. 

Ação administrativa.         
17.556.564 

  
                

17.556.564 

Ação incluída. Governança 
Solidária Local 516 Administração Geral – 

SMCPGL 

Centralizar as ações voltadas à 
manutenção dos órgãos, em 

especial as ações de 
programação e controle 

orçamentário, patrimonial, de 
materiais e de recursos 

humanos. 

Ação administrativa         
11.285.380           426.653                 

11.712.033 



Ação alterada: altera 
nome, descrição, 
produto, meta e 

unidade de medida. 

Governança 
Solidária Local 304 Gestão Democrática do Plano 

Diretor 

Gerir a participação no 
planejamento do 

desenvolvimento urbano. 

Regulamentação e 
implantação dos canais de 

participação. 
30  percentual                

20.000   
                       

20.000 

Ação incluída. Governança 
Solidária Local 

528 Agentes da Transformação 

Programa de capacitação e 
multiplicação de Agentes 

jovens de desenvolvimento 
local, composto de cursos de 

Capacitação em 
Desenvolvimento Local, com 
duração de seis meses, e da 

aplicação dos conhecimentos, 
acompanhados por mais seis 
meses, gerando um programa 

de um ano. 

(i) Agentes Jovens de 
Desenvolvimento Local 

capacitados. 
70  

agentes jovens 
de 

desenvolvimento 
local 

capacitados 

             
119.000 

              1.000                      
120.000 

Ação incluída. Governança 
Solidária Local 

521 Auxílio Financeiro a Entidades 

Liberar recursos a entidades, 
segundo as resoluções do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Auxílio a crianças e 
adolescentes – FMCA. 

100  percentual           
8.165.314 

          340.000 
                  

8.505.314 

Ação incluída. Governança 
Solidária Local 

649 Defesa Civil 

Incremento das condições de 
trabalho para o 

desenvolvimento da atividade 
de Defesa Civil. 

Cidadão. 20.000  pessoas                
38.662 

            10.449 
                       

49.111 

Ação incluída e 
transferida do 

Programa 
Governança 

Solidária Local. 

Orçamento 
Participativo 

685 Publicidade – SMCPGL 

Centralizar as ações de 
divulgação de informações 

governamentais de natureza 
legal e institucional, por meio 
da veiculação, em meios de 
comunicação, de anúncios, 

cartazes, etc. 

Ação administrativa.       
1.063.070 

  
                  

1.063.070 

Ação incluída. Orçamento 
Participativo 526 Financiamento Local – URBAL 

Urbal é um Programa de 
cooperação descentralizada, 

que objetiva a aproximação de 
cidades, entidades, 

universidades e lideranças 
locais da América Latina e 

União Européia, mediante a  
troca de experiências de 

políticas urbanas. 

Implantação do Sistema 
Intermunicipal de 
Capacitação em 

Planejamento e Gestão Local 
Participativa. 

1  unidade              
494.000               6.000               

500.000 



Ação incluída. Orçamento 
Participativo 527 Planejamento e Programação 

Orçamentária 

Planejar, programar e controlar 
as ações inerentes às fases do 

processo orçamentário, no 
âmbito do Poder Executivo, 

com destaque para a 
elaboração do Plano 

Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual, bem 
como o acompanhamento e o 

controle da execução 
orçamentária. 

Elaboração, Avaliação e 
Acompanhamento do PPA, 

LDO, LOA, Plano de 
Investimentos. 

3  peças 
orçamentárias 

           
161.600           150.000 

                     
311.600 

 


