ANEXO II
Programas Alterados no Plano Plurianual para o Quadriênio 2006-2009

PROGRAMA

A RECEITA É SAUDE

BEM-ME-QUER

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

O programa justifica-se devido à necessidade de
Melhorar o acesso aos serviços básicos e especializados
aprimorar o gerenciamento e o atendimento das redes de saúde, ampliando e qualificando a rede de atendimento
básicas e especializadas e das políticas de promoção e à população. Fortalecer ações de promoção e proteção de
proteção em saúde.
um conjunto de ações intersetoriais.
Prevenir a violência, a gravidez precoce, o uso de
substâncias psicoativas em crianças, adolescentes e
jovens.

Visa a garantir o acesso à saúde, à atenção social e à
proteção das crianças, adolescentes e jovens, priorizando
as que se encontram em situação de vulnerabilidade
social.

CARINHO NÃO TEM
IDADE

A população de idosos vem crescendo no Município de Promover a integração social dos idosos e a melhoria da
Porto Alegre e, conseqüentemente, a necessidade de
qualidade de vida, levando atividades socioculturais e
integração social e assistencial. Visa a complementar as
palestras que tenham por objetivo transmitir os direitos
políticas atuais, contemplando o atendimento ao idoso. contemplados no estatuto do idoso e na Lei n° 8.548/2000.

CIDADE ACESSÍVEL

Aprimorar a mobilidade na cidade de Porto Alegre por
Necessidade de integração dos modais de transportes,
meio da melhoria da fluidez de tráfego nos pontos críticos,
qualificação do transporte público e do sistema viário,
da diminuição do índice de acidentalidade, da melhoria da
desenvolvimento de transporte ambientalmente
infra-estrutura do transporte público (corredores, terminais,
sustentável, aprimoramento da mobilidade na Cidade e
estações e paradas de ônibus) e do sistema viário
campanhas contínuas de educação para o trânsito.
(sinalização vertical, horizontal e semafórica).

CIDADE INTEGRADA

CRESCE PORTO
ALEGRE

DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL- PDM

GURIZADA CIDADÃ

Promover a urbanização da Cidade e ampliar a infraestrutura existente, de forma a recuperar áreas
degradadas e universalizar a estrutura básica.

Desenvolver projetos que promovam a urbanização, a
ampliação e melhoria da infra-estrutura, a qualificação da
mobilidade, com atuação em áreas de risco.

O Município oferece vantagens competitivas em relação
à grande maioria das cidades brasileiras, tais como boa
Visa a tornar Porto Alegre um Municipio viável e
infra-estrutura de pesquisa, berçário, incubadoras
competitivo do ponto de vista econômico. Especificamente,
tecnológicas, tradicionais instituições de pesquisa,
objetiva-se prospectar, avaliar e realizar oportunidades de
recursos humanos e logística de qualidade. Porto Alegre
captação de investimentos nacional e internacionalmente.
precisa buscar o dinamismo econômico que o mercado
oferece, a fim de aproveitar tais vantagens competitivas.
Justifica-se pela necessidade de execução de obras
viárias (Av.III Perimetral), de melhoramento da infra-estrutura básica de bairros, de melhoria significativa no
sistema de drenagem pluvial (conduto forçado Álvaro
Chaves), de implementação de processos de
modernização administrativa e fortalecimento
institucional.

O programa proposto tem como objetivo aumentar o bem-estar dos habitantes do Município de Porto Alegre por
meio: (I) do aumento da eficiência da administração
municipal no cumprimento das funções de Estado; (II) do
aumento da eficiência das entidades municipais que
prestam serviços de saneamento, controle ambiental,
manutenção e segurança viária;e (III) da execução de
obras viárias e de melhoramento de infra-estrutura básica
de bairros.

Considerando a carência de ações integradas e
Proporcionar os meios para o desenvolvimento abrangente
articuladas voltadas às crianças, adolescentes e jovens
da infância, adolescência e juventude, atuando na
em situação de risco, foi implantado o programa
formação profissional, geração de renda,
GURIZADA CIDADÃ, com interfaces nos programas
empreendedorismo, no acesso às práticas de esportes, de
BEM-ME-QUER e LUGAR DE CRIANÇA É NA FAMÍLIA
cultura e de lazer.
E NA ESCOLA.

PROGRAMA

LUGAR DE CRIANÇA
É NA FAMÍLIA E NA
ESCOLA

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

O programa visa a retirar crianças e adolescentes das
ruas, por meio da minimização das variáveis de
Visa ao pleno atendimento do Estatuto da Criança e do
vulnerabilidade, bem como garantir o acesso, a
Adolescente - ECA - principalmente quando se
permanência de crianças, adolescentes e adultos na
encontram em situação de vulnerabilidade, isto é,
escola, viabilizando suas aprendizagens que promovem a
crianças de rua, com fraco vínculo familiar e usuários de
educação, a socialização e, conseqüentemente, a criação
substâncias psicoativas.
e o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e a
sociedade.

Melhoria da condição de vida da população e qualificação
Sua execução decorre da reestruturação urbana e da
das condições de moradia; eliminação das situações de
recuperação ambiental de áreas específicas de Porto
risco decorrentes da localização de moradias sobre as
INTEGRADO
Alegre, além da qualificação das condições de uso do
faixas de domínio das rodovias e sob as redes de alta
ENTRADA DA CIDADE- solo junto ao acesso norte da Cidade, da eliminação das tensão;adequação da infra-estrutura da região; instalação
PIEC
situações de risco decorrentes da localização das
de equipamentos de interesse comunitário, geração de
moradias sobre as faixas de domínio das rodovias e sob
renda, educação e saúde; valorização paisagística do
as redes de alta tensão e da infra-estrutura da região. acesso norte da Cidade, integrando a região com o cenário
urbano e o ambiente natural do entorno.
MAIS RECURSOS,
MAIS SERVIÇOS

PORTO ALEGRE DA
MULHER

Com o crescente aumento na demanda de investimentos,
Buscar a otimização de recursos municipais por meio da
principalmente na área social, a Prefeitura necessita
eficiência na arrecadação e no controle da despesa e do
reduzir custos de operação e trazer novas formas de
estabelecimento de parcerias.
captação.
Visa a implementar políticas voltadas para promover a
saúde, a auto-sustentabilidade, a emancipação e o
desenvolvimento da mulher.

Estimular e impulsionar o trabalho de mulheres, tornandoas mais cidadãs e capazes de gerar renda para o sustento
das famílias. Implementar ações educativas e preventivas,
visando a melhorar a saúde da mulher.

Promover a auto-sustentabilidade das famílias mediante o
Promover, por meio de políticas públicas sociais, o
acesso às políticas públicas sociais, evoluindo de políticas
acesso à moradia, à cultura, ao lazer e à educação, o
assistencialistas para políticas emancipatórias, por meio
PORTO DA INCLUSÃO
que permitirá a emancipação e auto-sustentabilidade do
de capacitação, habitação, assistência social e acesso
cidadão.
universal à cultura e ao lazer.
A partir de um processo de planejamento e gestão
Com vistas a atingir seus objetivos, além de indicar
inovador, o Programa Porto do Futuro tem como desafio
territórios da Cidade passíveis de intervenções
articular um conjunto de ações voltadas para produzir a
estratégicas de desenvolvimento urbano, o programa tem
Cidade das próximas décadas dentro de uma perspectiva
PORTO DO FUTURO
também como atribuição propor os instrumentos e as
de sustentabilidade ambiental, com gestão democrática,
regulamentações necessárias para a implementação das
desenvolvimento econômico, inclusão social e
diversas políticas expressas no Plano Diretor e nos demais
valorização do patrimônio, não só natural como também
planos setoriais que o complementam.
cultural.
Promover a melhoria das condições ambientais da
Promover a conservação e preservação ambiental do
PORTO VERDE
Cidade e fortalecer a conscientização da população via
Município e a conscientização da população.
educação ambiental.
Melhorar a condição de vida da população da cidade de
Porto Alegre, promovendo a recuperação do meio
ambiente degradado, a despoluição dos mananciais
Melhoria da qualidade das águas do lago Guaíba por
hídricos, o tratamento dos esgotos sanitários, a
meio do aumento da capacidade de tratamento dos
qualificação da moradia, a urbanização do entorno, a
SOCIOAMBIENTAL esgotos de POA, de 27% para 77%. Obras de drenagem
integração do espaço urbano e a preservação de
e contenção de cheias; reassentamento e requalificação
ambientes naturais. Com efeito, o projeto contempla todas
urbana de famílias que habitam áreas de risco.
estas categorias de intervenção do poder público, no
sentido de se construir um programa integrado de
revitalização ambiental, social e urbana.

VIVA O CENTRO

Melhorar a condição de urbanização, mobilidade e
paisagem e revitalizar economicamente o Centro da
Cidade, considerando que esse apresenta uma imagem
Visa à revitalização da área central do Município de Porto
negativa junto à população, tendo em vista as questões
Alegre, resgatando uma atratividade compatível com o
de segurança, o impacto do transporte coletivo, o
patrimônio cultural e ambiental, além de alavancar o
considerável esvaziamento populacional e de serviços de
potencial econômico.
determinados setores, uma maior concentração do
comércio com baixo grau de urbanidade e com foco em
consumidores com baixo poder aquisitivo.

PROGRAMA

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

Atuar de forma preventiva e comunitária nos diversos
espaços públicos da Cidade, potencializando as ações da
Atuar preventivamente na área da segurança,
guarda municipal mediante sistemática de patrulhamento e
enfatizando o seu caráter comunitário e possibilitando
VIZINHANÇA SEGURA
integração com os orgãos de segurança pública e
que a população ocupe os espaços públicos com maior
desenvolver ações preventivas que enfrentem as causas
tranqüilidade.
da criminalidade e violência, garantindo a defesa aos
Direitos Humanos.

GOVERNANÇA
SOLIDÁRIA LOCAL

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

Visa a aprofundar o compromisso da Prefeitura com a
democracia participativa, implantando a Governança
Solidária Local nas 17 (dezessete) regiões do Orçamento
Participativo.

Implantar o modelo de GSL, fortalecendo o processo da
gestão participativa de forma territorializada,
potencializando o capital social e humano, por meio da
cooperação entre o setor público, a iniciativa privada e o
terceiro setor, com vistas ao alcance das metas de
desenvolvimento da ONU.

Promover a democracia participativa.

Aumentar o número de cidadãos porto-alegrenses no
processo decisório de orçamento governamental e seu
engajamento no diagnóstico e na resolução dos problemas
do Município, promovendo o desenvolvimento
socioeconômico e a qualidade de vida.

