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A Receita é Saúde Centro de Atendimento de 
Planejamento Familiar

Centralizar as ações e o atendimento voltados ao planejamento 
familiar como política pública de saúde.

Proporcionar condições para que a 
população tenha à sua disposição os 
métodos de anticoncepção e concepção 
necessários para realizar o planejamento 
familiar.

Pessoas orientadas 
e atendidas 
adequadamente

Pessoa 
atendida

          20.000                  -                  -   

752
Promoção do Envelhecimento 
Saudável 

1. Adoção precoce de hábitos saudáveis (alimentação 
adequada e balanceada, prevenção às doenças não-                    
-transmissíveis e sexualmente transmissíveis);
2. Eliminação de comportamentos nocivos à saúde (tabagismo, 
alcoolismo e automedicação);
3. Garantia de condições adequadas de acesso aos espaços 
públicos, como rampas, corrimões e outros equipamentos 
facilitadores;
4. Informação sobre envelhecimento para profissionais de 
saúde e toda a população de idosos;
5. Desenvolvimento de ações de conscientização do idoso para 
a importância do autocuidado, com a finalidade de reduzir 
hospitalizações. 

Divulgação e informações sobre a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
atenção integral e integrada à saúde da 
pessoa idosa e estímulo às ações 
intersetoriais, visando à integralidade da 
ação.  

Idosos atendidos Pessoa 20.000          10.000         10.000         20.000                  83 

740
Adequação (revisão) da Sinalização 
das Vias Estruturadoras

Revisão e revitalização da sinalização horizontal, vertical e 
semafórica das vias estruturadoras do sistema viário da Cidade.

Reduzir o índice de acidentalidade, melhorar 
a fluidez do tráfego, aumentar a segurança 
do pedestre, padronizar a sinalização, 
eliminar conflitos de trânsito e implantar 
sinalização mais ostensiva.

Projetos executados Projeto 4                   15.000         15.000                  39 

743
Ampliação do Sistema Priorizado de 
Transporte Público - BRT

Priorização do transporte coletivo por ônibus por meio da 
implantação de sistemas de BRT. A sigla BRT tem origem no 
conceito de "Bus Rapid Transit": um sistema baseado em 
ônibus que agrega características de metrô no que se refere à 
capacidade e qualidade do serviço, com custos relativamente 
baixos de infra-estrutura. Via segregada, veículos de alta 
capacidade, pagamento fora do veículo, estações seguras e 
confortáveis, informação em tempo real e imagem diferenciada 
do sistema convencional são algumas características de BRT. 
Foram identificados, inicialmente, dois projetos significativos 
para a Cidade: 1) Sistema troncal em via segregada, ligando o 
terminal Cairú ao terminal Azenha, passando pelo centro da 
Cidade e integrando a maior parte da rede existente; e 2) 
Sistema de BRT em via segregada para atendimento da zona 
sul.

Aumentar a acessibilidade por meio de 
integração do sistema e prioridade para 
ônibus na circulação; recuperar espaços da 
região central ocupados por terminais de 
ônibus; aumentar eficiência do sistema de 
transporte coletivo; atrair usuários de 
automóvel, promovendo o uso do transporte 
coletivo como um modo mais sustentável.

Projetos executados Percentual 20                 20.000         20.000                  39 

Construção de Trecho do Acesso 
Norte do Porto Seco - Via de Ligação 
da Av. Plínio Kroeff à Av. Assis Brasil

Construir trecho que liga a Av. Plínio Kroeff à Av. Assis Brasil 
em uma extensão de 1.200 metros.

Melhorar as condições de fluidez do trânsito 
na Zona Norte da Cidade e de 
funcionamento do Porto Seco.

Pavimentação de 
via pública

Metro de via 1.200            -               -             

741
Operações Especiais de Fiscalização 
de Trânsito

Ações especiais de fiscalização de trânsito, tais como as 
operações para coibir rachas, excesso de velocidade e outras.

Diminuição do índice de acidentalidade. 
Veículos vistoriados 
em blitze

Veículo 23.000          20.000         20.000                  39 
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742 Qualificação de Paradas de Ônibus
Qualificação das paradas de ônibus existentes por meio da 
mudança de hierarquia das paradas.

Melhorar a infra-estrutura de transporte 
público por meio da qualificação dos pontos 
de parada e, com isso, tornar o transporte 
coletivo mais atraente para o usuário.

Paradas de ônibus 
qualificadas 
conforme padrão ou 
que mudam de 
hierarquia

Parada 150               20.000         20.000                  39 

779
Reluz - Coordenação junto ao Órgão 
Financeiro

Fornecer condições físicas e materiais para que a Unidade 
possa desempenhar suas funções.

Permitir que a Unidade coordene e fiscalize 
a execução das ações do Programa.

Ações do programa Percentual 30                 1.000           1.000                    73 

780
Saneamento para Todos - 
Coordenação junto ao Órgão 
Financeiro

Fornecer condições físicas e materiais para que a Unidade 
possa desempenhar suas funções.

Permitir que a Unidade coordene e fiscalize 
a execução das ações do Programa.

Ações do programa Percentual 33                 1.000           1.000                    73 

776 Sede própria do DEMHAB
Fornecer condições físicas e materiais para que a Unidade 
possa desempenhar suas funções.

Permitir que a Unidade coordene e fiscalize 
a execução das ações do Programa.

Ações do programa Percentual 33                 100.000       100.000              687 

747
AECA - Abrindo Espaços na Cidade 
que Aprende 

Articulação de ações junto às comunidades escolares, em 
parceria com as demais Secretarias do Município, Entidades, 
ONGs, Iniciativa Privada e outros, visando à construção de uma 
cultura de paz e qualidade de vida da criança e do adolescente 
na cidade de Porto Alegre, com ênfase na aprendizagem, numa 
ação de protagonismo, por meio de oficinas, seminários e 
eventos, incluindo alunos, professores, funcionários e 
comunidade em geral das Escolas Municipais.  

Prevenção da violência por meio da 
construção de uma cultura de paz, bem 
como o incentivo ao voluntariado e ao 
protagonismo na construção da cidadania.

Participação da 
comunidade escolar 
e do entorno

Número de 
pessoas 
envolvidas

40.000          800.000       800.000              163 

748 Alimentação Escolar 

Fornecer alimentação de qualidade, em quantidade suficiente 

para atender às necessidades dos alunos matriculados na rede 

municipal de ensino, nas 92 unidades.

Garantir alimentação em quantidade e 
qualidade adequadas às diferentes faixas 
etárias, aos alunos matriculados nas 
escolas municipais.  

Alunos da rede 
municipal de ensino

Número de 
refeições 
servidas em 
cada unidade 
escolar da 
rede municipal 

     3.017.220 1.050.000    1.050.000  
 427, 157 
e 163 

750 Graxaim 

Atender a crianças de 02 (dois) a 06 (seis) anos que não estão 
incluídas na educação infantil formal, por meio de atividades 
recreativas realizadas em parceria com as comunidades, bem 
como proporcionar cursos de instrumentalização para os 
adultos envolvidos no Projeto.  

Garantir às crianças de 02 (dois) a 06 (seis) 
anos o direito ao brincar e proporcionar à 
comunidade em geral o acesso a oficinas e 
cursos na área da Educação Infantil.  

Crianças de 02 
(dois) a 06 (seis) 
anos

Número de 
crianças 
atendidas

2.000            361.949       100.000       461.949     

 157, 158, 
159, 160, 
163, 176, 
267, 427 

749 OP SMED 

Processo participativo de decisão da Comunidade Escolar 
sobre as prioridades nos projetos educacionais das Unidades 
de Ensino, com investimentos de recursos da SMED para 
atender às necessidades de cada região, tanto no que diz 
respeito a atividades educativas como aquisição de 
equipamentos.  

Assegurar a participação direta da 
Comunidade Escolar no processo decisório 
destinado a melhorias demandadas pelas 
regiões, concretizando, nas ações coletivas, 
a formação continuada e a aplicação de 
recursos em materiais permanentes e 
qualificação de espaços físicos.  

 Participantes da 
comunidade escolar

Percentual de 
pessoas 
envolvidas 

95                 10.000         10.000                157 

770 Ampliação da Arrecadação do ITBI

Necessidade de proporcionar a atualização cadastral de forma 
automatizada e integrada, utilizada por todos os cartórios de 
ofícios de notas, de registros de títulos e de registros de 
imóveis, propiciando agilidade e eficiência com uma estrutura 
adequada às necessidades de qualidade.

Aumentar a eficiência de arrecadação do 
ITBI sobre o fato gerador efetivo por meio da 
DOIM-Sistema de Declaração de 
Operações Imobiliárias do Município.

Arrecadação 
aumentada

Arrecadação 
efetiva do 
imposto

1.764.000     20.000         20.000                176 

Cidade Integrada

Lugar de Criança 
é na Família e na 

Escola

Mais Recursos, 
Mais Serviços
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772 Regularizações de Contratos
Regularização de contratos dos mutuários que estão ocupando 
irregularmente os imóveis do Departamento.

As pessoas que estão morando 
irregularmente terão sua situação 
regularizada junto ao Departamento. 

Contratos 
regularizados

Número de 
contratos 
regularizados

830               25.000         25.000                  80 

773
PAR - Programa de Arrendamento 
Residencial

Convênio com a Caixa Econômica Federal para cadastramento, 
indicação e acompanhamento, após a entrega do 
empreendimento, das famílias inscritas no PAR (Programa de 
Arrendamento Residencial). 

Indicar famílias para que possam ter acesso 
aos imóveis disponibilizados por meio do 
programa PAR.

Famílias indicadas
Número de 
famílias 
beneficiadas

660               25.000         25.000                  80 

755 Operação Urbana Lomba do Pinheiro

A Operação Urbana da Lomba do Pinheiro é resultado do 
estudo ambiental realizado na região e tem por objetivo buscar 
oportunidades de desenvolvimento que resolvam os conflitos de 
urbanização e preservação ambiental, atendam à demanda de 
habitação e promovam postos de trabalho e renda para os 
moradores desta parte da Cidade. Tem como produto uma 
legislação própria que altera o Plano Diretor em vigência, 
denominada Operação Urbana Consorciada Lomba do Pinheiro, 
a ser encaminhada à Câmara de Vereadores.

Alcançar transformações urbanísticas por 
meio do Plano de Melhoria e da 
implementação de programas específicos.  

Plano de melhorias 
e implantação do 
Comitê de 
Desenvolvimento

Percentual de 
execução da 
ação

80                 26.000         26.000                104 

757 Plano Estratégico da Zona Sul
Avaliar as condições de uso e ocupação do solo, tendo em vista 
propor novas regras e mecanismos de implementação de ações 
voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

Obter níveis de acompanhamento de 
desenvolvimento da região e adequar a 
legislação existente às expectativas dos 
moradores e empreendedores.

Plano de ações 
locais

Percentual de 
execução do 
Plano

70                 10.000         10.000                222 

778 Assessoria Ambiental 

Atividades de assessoramento ambiental.  Levantamento 
arbóreo e monitoramento ambiental de obras do DEP e de 
serviços de dragagem de arroios do Município, incluindo 
responsabilidade técnica nos processos de licenciamento. 
Planejamento e execução de atividades de sensibilização 
ambiental.

Obtenção de licenças ambientais, 
atendimento às solicitações das 
comunidades tanto para manutenção de 
valas e arroios como para ações de 
sensibilização ambiental.  

Obra e serviço de 
dragagem de arroio 
com licenciamento 
ambiental

Unidade 10                 8.000           8.000                    73 

760
Implantação de novas Áreas Verdes de 
Acesso Público e Qualificação das 
Existentes

Elaboração de projetos e implantação de obras em novas áreas 
verdes de acesso público, bem como recuperação das 
existentes no Município de Porto Alegre.  

Implantar áreas verdes e qualificar as 
existentes.

Áreas verdes 
qualificadas/urbaniz
adas

Hectare de 
área 
urbanizada 
e/ou 
recuperada

4                   10.000         10.000                  73 

756
Parques e Comunidade uma Interação 
Através da Educação Ambiental com 
Uso da Compostagem 

A ação encontra-se relacionada com o reaproveitamento dos 
resíduos de poda oriundos de Parques Municipais, nas próprias 
unidades geradoras, promovendo a produção de composto 
orgânico e, seqüencialmente, proporcionando atividades de 
interação junto às comunidades que constituem o entorno 
destas unidades ambientais. 

Implementar projetos de compostagem em 
parques municipais, gerando educação 
ambiental por meio da integração com as 
comunidades do entorno.  

Unidades de 
compostagem 
implantadas

Unidade 4                   10.000         10.000                  73 

758 Plantio de Árvores em Vias Públicas 
Plantio de árvores em vias públicas, atendendo às solicitações 
da comunidade via 156 ou via Associações de Bairro.  

Reposição e ampliação do número de 
árvores em vias públicas no Município. 

Árvores plantadas Unidade 10.000          10.000         10.000                  73 

759
Porto Alegre Cidade Amiga da 
Amazônia 

Tendo em vista o convênio assinado entre a PMPA e o 
Greenpeace, Porto Alegre - Cidade Amiga da Amazônia, 
deverão ser implementadas, nos diversos órgãos da PMPA, 
medidas que concretizem o objetivo do convênio, qual seja, 
consumir somente madeira cuja extração seja legal.  

Implementar ações que garantam o 
consumo, pela PMPA, apenas de madeira 
cuja extração seja legal.  

Implementação nos 
órgãos da PMPA 
das recomendações 
do Convênio

Percentual 70                 10.000         10.000                  73 

744 Administração e Supervisão PISA

Tem por objetivo as atividades de gerenciamento do Programa, 
bem como de auditoria.  Coordenação geral do Programa.  

Programa 
administrado e 
gerenciado

Percentual de 
execução do 
projeto

20                 20.000         20.000                267 

Socioambiental

Porto Verde

Porto da Inclusão

Porto do Futuro
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746
Programa Emergencial de Emprego e 
Renda 

Promover a geração de emprego e renda às populações 
afetadas pelas obras do PISA.

Gerar possibilidades de empregos, 
agregando renda às famílias. Emprego e renda

Percentual de 
famílias 
atendidas

20                 50.000         50.000                267 

761 Acompanhamento Permanente
A FASC fará atendimento permanente na área Central, com 
ações de abordagem, em parceria com as demais secretarias. 

Encaminhamento dos moradores de rua 
dessa região para nossos equipamentos 
e/ou retorno a suas famílias.  

Atendimento de 
caráter social com 
redução no número 
de moradores de 
rua 

Número de 
moradores de 
rua

40                 10.000         10.000       
 244 e 
247 

754 Caminho dos Antiquários
Feira de antigüidades realizada aos sábados na praça Daltro 
Filho, ruas Marechal Floriano e Fernando Machado. Inclui a 
realização de atividades turísticas e culturais. 

Evento regular que tem por objetivo atender 
a aspectos relativos ao turismo, à cultura e 
à economia local, além de reforçar as 
relações da comunidade por meio de 
melhorias do espaço público.  

Realização da feira 
de antigüidades

Número de 
eventos

48                 10.000         10.000       
 244 e 
247 

771 Caminho dos Livros
Criar uma feira semanal de livros usados junto à área de 
concentração de lojistas desta atividade na Rua Riachuelo e 
Praça da Matriz. Inclui atividades culturais e turísticas.

Criar ambientes e espaços de lazer e de 
comércio; reforçar o segmento de livros 
existente de forma espontânea na Rua 
Riachuelo e adjacências; integrar o 
Caminho dos Antiquários com a Praça da 
Matriz, por meio do Caminho dos Livros.  

Evento
Número de 
eventos

30                 10.000         10.000       
 244 e 
247 

763 Corredor Cultural

Reurbanização do setor compreendido entre as ruas dos 
Andradas e Sete de Setembro, a Praça Brigadeiro Sampaio e a 
Avenida Borges de Medeiros, visando à valorização de área 
com grande concentração de museus, centros culturais e 
edifícios históricos. Considera a implantação da linha do Bonde.

Valorizar o patrimônio cultural e criar um 
espaço atrativo ao turismo histórico no 
Centro. Promover a atuação conjunta das 
instituições culturais, aumentando o grau de 
atratividade das mesmas. 

Reurbanização de 
vias e implantação 
da linha do bonde

Percentual 
realizado

20                 10.000         10.000       
 244 e 
247 

774 Linha do Bonde
Viabilizar parceria institucional com TRENSURB e Associação 
Amigos do Bonde, com vistas à captação de recursos junto a 
LIC para a implementação da Linha do Bonde.

Captação de recursos para a 
implementação da Linha do Bonde.

Captação de 
recursos

Percentual 3                   13.000         13.000       
 244 e 
247 

775 Mobilidade e Acessibilidade no Centro

Reurbanização de vias e cruzamentos viários, visando a 
estabelecer condições de tráfego viário controlado, melhorando 
a acessibilidade da área central e atendendo às demandas da 
acessibilidade universal e de privilégio ao trânsito pedestre. 
Abrange o quadrilátero entre a Rua Dr. Flores e as Avenidas 
Voluntários da Pátria, Salgado Filho e Borges de Medeiros.

Promover acessibilidade veicular com 
atenção ao trânsito de pedestres.

Obra implantada Percentual 100               10.000         10.000       
 244 e 
247 

762 Revitalização Paisagística do Centro

Recuperação paisagística das praças, restauração de praças 
dentro do espaço tombado pelo Patrimônio Federal, 
revitalização de praças dentro de programas municipais de 
recuperação.Execução de praças e parques públicos e 
valorização paisagística da Orla do Guaíba, por meio da 
execução de projetos específicos.  

Valorização dos espaços públicos na área 
central. 

Praça requalificada Percentual 30                 18.000         18.000       
 244 e 
247 

796
Adequação do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais

Revisão e adequação do estatuto dos servidores municipais 
(LC nº 133/85) às normas constitucionais, às normas 
infraconstitucionais vigentes e  às práticas administrativas.

Aplicação adequada das normas 
estatutárias (Lei Complementar nº 133/85)

Legislação 
atualizada

Projeto de lei 
complemen-
tar finalizado

1                   150.000       50.000 200.000              267 

786 Melhoria do Atendimento ao Usuário
Melhorar a rede de serviço de atendimento existente e capacitar 
colaboradores para o efetivo atendimento ao usuário.

Melhorar a comunicação do DMAE com a 
sociedade, dando conhecimento de seus 
planos e resultados.

Usuário satisfeito Percentual 15                 115.060       50.000 165.060     
 267 e 
301 

Viva o Centro

Gestão Total
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753 Comitê Gestor Local

Estimular ações de governança na comunidade, agilizar o 
atendimento das demandas da população, adequar os 
Programas Integrados de Governo às peculiaridades locais e 
acompanhar o Plano de Investimento do Orçamento 
Participativo.

Planejar solidariamente o futuro de cada 
região, estabelecendo metas e ações 
prioritárias. Constituição de comunidades 
em torno de projetos futuros desejados e 
compartilhados, com diagnósticos não 
apenas das necessidades, mas, sobretudo, 
dos ativos já existentes que constituem 
potencialidades locais.

Demandas 
atendidas

Percentual 100               45.000         45.000                303 

764
Estoque de Demandas- 
Sustentabilidade

Em virtude da existência de obras demandadas pelo Orçamento 
Participativo que estão atrasadas - Plano de Investimento de 
anos anteriores -, o Governo busca alternativas de 
financiamento para a execução das obras. 

Mapeamento das demandas atrasadas do 
Orçamento Participativo.

Demandas não 
executadas período 
de 1990 a 2004

Demanda 161               5.000           5.000                  428 

794
Financiamento Estoque Demandas -
Sustentabilidade OP

Busca de financiamento para a realização de obras e serviços 
do Estoque de Demandas do Orçamento Participativo.

Financiar as obras e serviços das 
demandas em atraso do período de 1990 a 
2004 do OP.

Obras Realizadas Unidade 50                 5.000           5.000                  428 

777 Plano de Investimentos
Plano de Investimentos de obras e serviços do Orçamento 
Participativo deliberados pela comunidade no exercício da 
democracia direta.

Acompanhamento e execução das obras e 
serviços.  

Demandas 
deliberadas OP-         
-PIs 2005, 2006, 
2007 e 2008

Demanda 350               10.000         10.000                267 

Orçamento 
Participativo

Governança 
Solidária Local


