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É com honra e alegria que o SINDIFISCO/RS e a AFISVEC apresentam 
O Livro dos Vencedores, exemplar que sintetiza a 11a. Edição do 
Prêmio Gestor Público – PGP, um programa de responsabilidade 

social e inserção política.

Criado em 2002, pelo então SINDAF, o PGP, ao longo do tempo, se adap-
ta, renova, cresce, persiste; permanece à passagem do tempo, das pes-
soas, das transformações das instituições classistas, sempre sustenta-
do pela vontade dos servidores de nível superior da Secretaria Estadual 
da Fazenda do Rio Grande do Sul.

Instituído como projeto, cresceu e consolida-se, hoje, sob forma de 
programa de trabalho contínuo compartilhado entre o Sindifi sco/RS e a 
AFISVEC.  
   
Os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, compro-
missados com a boa aplicação dos recursos materiais entregues pela 
sociedade gaúcha à Administração Pública, reconhecem e premiam, por 
meio do PGP, bons projetos desenvolvidos na esfera municipal. 

Importante agradecer à sociedade gaúcha, ao nosso patrocinador 
BANRISUL, à Assembleia Legislativa do RGS, aos apoiadores SERPRO, 
AJURIS, ARI, TVE, FAMURS, PGQP, PROCEMPA e FECOMERCIO que acredi-
tam no compromisso de reconhecer e premiar, publicamente, ações da 
Administração Pública Municipal revestidas de inovação que produzam 
resultados positivos e, sobretudo, sejam resolutivas das demandas so-
ciais dos municípios gaúchos.

Apresentação



Um olhar sobre o 
Prêmio Gestor Público
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A Fundamentação 

Considerando relacionamentos externos institucionais, as Entidades 
Classistas percebem no PGP um programa de responsabilidade 
social, pois este objetiva reconhecer e premiar, publicamente, ações 
governamentais realizadas pela Administração Pública Municipal 
que sejam inovadoras, alcancem resultados positivos e sejam reso-
lutivas das demandas sociais locais. 

Internamente, o PGP refl ete bagagem de conhecimento especializado 
em campo restrito como o das Finanças Públicas, existente e acu-
mulado em profi ssionais Agentes Fiscais do Tesouro do Estado, cuja 
compreensão e responsabilidade em sua transmissão, representa   
processo sucessório àqueles que hoje iniciam.
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A equipe de trabalho
O PGP é grupo que trabalha por objetivos. Sua credibilidade é patrimônio 
construído no entendimento da necessidade de haver um elo de conexão 
social que reconheça os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado como profi ssio-
nais íntegros, conhecedores e, sobretudo, voltados à causa da melhoria dos 
serviços públicos colocados à disposição das comunidades gaúchas.

Na edição 2012, a equipe participante é a seguinte:

Comitê Técnico
Delso Brenner
Getulio Garagorri Lago
José Flavio Oliveira
Paulo Alfredo Lucena Borges
Virginia Baldessarini Cano

Avaliadores de projetos
Adriana Oliveira da Silva
Alexandre Weindorfer
Ana Maria Lucia Rodrigues do Prado
Auri Martins
Daniel Ponciano
Danielle Rebeca Kleber de Souza
Diego Degrazia da Silveira
Elpidio Sidnei Tosatto
Eroni Izaias Numer
Eurico Antonio Carneiro do Amaral
Helidomar Burity Borba
Ivanice Zanini Schultes
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José Flávio Oliveira
Leandro Schmidt
Naiara Velho Rovaris
Olavo Afonso Schorr
Oswaldo Alves Contreira
Paulo Velton Kronbauer

Equipe de Apoio Logístico:
Liege Saldanha
Ricardo Luzzi

Evolução temporal
Ao longo do tempo, observa-se a melhoria dos projetos concorrentes, tanto 
em sua formalidade, quanto nos resultados positivos atingidos em suas co-
munidades.

Premiações concedidas — Edições de 2002 a 2012

CATEGORIA DA PREMIAÇÃO QUANTIDADE

Certifi cado de Reconhecimento 487

Troféu Prêmio Gestor Público 126
Menção Honrosa 070
Troféu Prêmio Especial 012
Prêmio Tecnologia da Informação 010
Troféu Prêmio Destaque 004
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Projetos inscritos 
Participação por Função de Governo

Na edição de 2012, o PGP deu destaque à Educação.  
Assim, os projetos dessa função de governo, que já predominavam em número 
de inscrições, alcançaram a marca de, aproximadamente, 50% dos projetos 
concorrente. 
O gráfi co abaixo apresenta o comportamento das três principais funções de 
governo apresentadas pelos municípios gaúchos, ao longo das onze edições PGP 
já realizadas – Assistência Social, Saúde e Educação.
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Comissão Julgadora
Em sua estrutura organizacional, o Prêmio Gestor Público ainda conta com 
uma Comissão Julgadora cuja atribuição é deliberar, coletivamente, sobre 
projetos concorrentes às diversas categorias de premiação, ouvidos os ava-
liadores de projetos e comitê técnico e coordenação do PGP.

A comissão julgadora foi formada por representantes 
de doze entidades gaúchas:

Deputado Pedro Westphalen – Poder Legislativo RS
Katia Fauth – Banrisul

Alberto Delgado Neto – Escola Superior da Magistratura (Ajuris)
Ildebrando Pierry – PQGP
Renata Becher – Famurs
Nelson Lídio – Fecomercio

Ercy Torma – ARI
André Paiva – Secretaria da Fazenda do RS

Maria Beatriz Gomes da Silva – UFRGS
Edison Helbert – Serpro

Luiz Antônio Bins – Sindifi sco
Abel Henrique Ferreira – Afi svec
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Etapas de Premiação

Inscrição
Nesta etapa os Municípios interessados em participar do processo de premiação, inscre-
vem seus projetos. Foram 172 (cento e setenta e dois) inscritos nas mais variadas áreas 
de atuação do Governo Municipal, sendo que cada Município, segundo regulamento, pode 
inscrever até no máximo cinco projetos.

Pré Análise
O Comitê Técnico formado por Agentes Fiscais da Administração Tributária, associados do 
SINDIFISCO-RS e AFISVEC, fazem a primeira análise dos projetos, verifi cando se atendem 
às normas do Regulamento do Prêmio Gestor Público e, após, distribui aos Avaliadores a 
fi m de verifi car “in loco” a documentação comprobatória do Projeto inscrito. Foram sele-
cionados 48 projetos.

Avaliação de Campo
Os avaliadores, todos Agentes Fiscais da Administração Tributária associados do SINDI-
FISCO-RS, nesta edição percorreram 73 (setenta e três) Municípios verifi cando a docu-
mentação dos projetos apresentados.
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Análise e Avaliação pelo Comitê Técnico
Os avaliadores ao retornarem do trabalho de campo reunirem-se com o 
Comitê Técnico, momento em que fazem a apresentação de cada projeto 
avaliado e, após analisados, serão selecionados os melhores para pre-
miação.
Nesta edição foram selecionados 48 projetos, abrangendo 43 municípios 
para premiação.

Avaliação Final pela Comissão Julgadora
A avaliação e o julgamento dos projetos pela Comissão Julgadora é a par-
te fi nal do processo, momento que são eleitos os vencedores nas diversas 
categorias.

Solenidade de Premiação
A culminância das diversas fases, anteriormente descritas, é a Soleni-
dade de Entrega dos Prêmios. Esta acontece no Teatro Dante Barone da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na presença de 
representantes dos municípios, autoridades públicas, convidados e asso-
ciados do SINDIFISCO-RS e AFISVEC.
É um momento único, onde os grupos organizados, numa grande expecta-
tiva, aguardam os resultados e, após, com muita comemoração, dividem 
entre si os louros de um trabalho onde a dedicaç ão e solidariedade se faz 
presente.



Troféu Prêmio Gestor Público Especial

Todos na Escola – 
Respeito às diferenças
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Troféu Prêmio Gestor Público Especial

Todos na Escola - Respeito 
às diferenças

Erechim

Descrição
Informações a partir de censo escolar realizado no mu-
nicípio indicaram a ausência de atendimento aos alunos 
portadores de necessidades especiais na rede pública 
municipal de Educação Infantil.
O projeto realiza adaptação do ambiente físico e trei-
namento funcional com vistas ao acolhimento do aluno 
com necessidades especiais em turmas regulares, tais 
como ajustes de mobiliário, aquisição de softwares 
e equipamentos para alunos com paralisia cerebral, 
treinamento de docentes e funcionários das escolas, 
utilização de recursos oferecidos pela biociência e outros 
ramos do conhecimento necessários ao atendimento da 
criança. 

Benefi ciários
Alunos matriculados na rede pública de Ensino Funda-
mental – Educação Infantil que apresentem necessida-
des especiais. 
O projeto abrange o universo de 12 escolas municipais.

Resultados alcançados 
21 alunos matriculados em 2011 e 23 em 2012.
Os números existentes, considerando-se, ainda, o fato 
da rede de ensino privado não atuar demandado pela 
sociedade do município.



Troféu Prêmio Gestor Público

Municipalização do Ensino Fundamental: 
Uma caminhada de sucesso
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Descrição 
A partir da constatação do município praticamente não receber recursos originados 
do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, no Estado, pelo fato 
de não possuir escolas municipais, surgiu a implantação do projeto de municipali-
zação da Educação.
Tal ação oportunizou instrução de qualidade aos estudantes da rede pública muni-
cipal, com atendimento completo do Ensino Fundamental, bem como ofereceu aos 
profi ssionais de Educação evolução em sua formação continuada.

Benefi ciários
Estudantes da rede pública de Ensino Fundamental; crianças de 01 a 05 anos de 
Educação Infantil; jovens interessados em receber formação de nível superior; pro-
fessores que recebem capacitação profi ssional continuada. 

Resultados alcançados
Aumento signifi cativo de matrículas na rede pública de Ensino Fundamental: de 04 
alunos, em 1996, chega a 560 alunos, em 2012. 
Expressivo aumento na arrecadação de recursos orçamentários originários do FUN-
DEB.
Implantação de 04 escolas de Ensino Fundamental e Infantil, integrando, inclusive,  
posto de atendimento à saúde em cada escola.
99% dos professores da rede pública municipal possuem curso superior.
Crescimento do número de jovens a cursar Ensino Superior.

Pareci Novo



Troféu Prêmio Gestor Público 

Banco de Vestuário
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Descrição 
O projeto consiste na união dos esforços 
de diversas entidades para criação de um 
órgão centralizador de recepção, transfor-
mação e distribuição de resíduos gerados 
pela indústria têxtil e de confecção.
O projeto objetiva a transformação de 
resíduos em benefício social e ambiental, 
fomentando o artesanato e a formação de 
mão-de-obra qualifi cada, gerando trabalho 
e renda para as comunidades socialmente 
excluídas.
Referida iniciativa é desenvolvida elegendo 
e adotando as seguintes ações prioritárias: 
a) Social: inclusão social por meio da 

geração de trabalho e renda para as 
comunidades socialmente excluídas; 

 b) Econômica: Transformar os resíduos 
descartados pela indústria têxtil e de 
confecção do município, em benefícios 
socioeconômicos; 

c) Ambiental: Dar destinação correta aos 
resíduos descartados pela indústria 
têxtil e de confecção do município, evi-
tando a degradação ambiental.

Caxias do Sul

Benefi ciários 
Clube de Mães, Movimento dos Trabalhado-
res Desempregados, Empreendimentos de 
Educação Solidária do Município, Escolas da 
rede pública e privada, Entidades Religiosas; 
Penitenciária do Município, Grupos de Arte-
sanato, Indústrias e o Meio Ambiente.

Resultados alcançados 
Em 30 meses de vigência, o Banco de Ves-
tuário recolheu 105,5 toneladas de resíduos 
têxteis e distribuiu 89 toneladas.
Possui cadastradas 190 entidades benefi ciá-
rias e 52 empresas fornecedoras de resíduos.
Desenvolveu 34 cursos (Corte e Costura, Tear, 
“Customização”) qualifi cando 458 pessoas.       



Troféu Prêmio Gestor Público 

Educação ambiental. 
Uma respondabilidade de todos
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Descrição 
O projeto desenvolve 
educação ambiental 
por meio da criação 
de clubes nas esco-
las, com seleção de 
alunos multiplicado-
res da consciência 
de preservação do 
meio-ambiente na 
comunidade escolar, 
realização de ginca-
nas, fóruns, feiras de 
ciência, campanhas 
com órgãos públicos, 
entidades privadas e 
a participação de toda 
a comunidade muni-
cipal.

Cachoeira do Sul

Benefi ciários 
4.008 alunos da rede pública de Ensino Fundamental e 325 professores, 
abrangendo 09 escolas, além dos pais e familiares.

Resultados alcançados
Aumento da participação da comunidade em ações que envolvem a preser-
vação ambiental;
Aumento da aprendizagem sobre temas ambientais;
Participação das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal na 
coleta seletiva de lixo.
Atenção e preocupação com a preservação do maior rio do município, com 
limpeza da sua mata ciliar.
Distribuição de 2.000 mudas de árvores doadas pela Fundação FUNDATUR-
VO para plantio na comunidade.



Troféu Prêmio Gestor Público 

Educação: investindo em ações 
para uma cidadania plena
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Guaporé

Descrição 
O projeto promove o exercício da plena ci-
dadania, proporcionando o acesso à Edu-
cação Infantil, a permanência da criança 
e do adolescente no ambiente escolar, e a 
inclusão de alunos com defi ciência física e 
difi culdade de aprendizagem.
É objetivo a garantia do sucesso educacio-
nal utilizando procedimentos pedagógicos 
pautados em avaliações específi cas com 
propósito de minimizar a reprovação e 
evasão dos alunos.

Benefi ciários 
Acréscimo de 346 crianças atendidas na Educação Infan-
til, totalizando, em 2012, 892 alunos.
Capacitação de 115 professores da rede pública municipal 
de ensino.

Resultados alcançados 
Atendimento total da demanda existente para acesso à 
Educação Infantil. Hoje existem vagas para todas as crian-
ças.
Construção de duas novas escolas municipais e ampliação 
das três já existentes.
Capacitação continuada para os profi ssionais da Educa-
ção, em média de 115 dos 300 professores.
Implantação do Programa de Atendimento Educacional ao 
aluno com defi ciência – AEE, atualmente, atendendo 36 
alunos.
Importante ressaltar que o município alcançou o menor 
índice do Estado, referentes à repetência na Educação 
Fundamental, 5,1%.



Troféu Prêmio Gestor Público 

Programa municipal de 
desenvolvimento rural
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Descrição
Com base na constatação de 90% dos 
produtos agrícolas consumidos na cidade 
serem oriundos de outros municípios, 
de outros Estados e de outros países, 
comprando-se cerca de R$ 350 milhões 
por ano de alimentos “in natura”, sendo 
a participação da produtividade rural no 
PIB municipal de apenas 2%, o presente 
projeto objetiva apoiar e estimular o agri-
cultor para aumentar a produção agrope-
cuária, atendendo ao mercado consumi-
dor da cidade e região, com a criação de 
11 subprogramas, visando:
• incrementar a produção agropecuária 

do município
• melhorar a qualidade de vida das 

famílias rurais
• incentivar a permanência do jovem no 

meio rural
• gerar emprego e renda
• abastecer o mercado local e regional 

com produtos da agropecuária
• capacitar os produtores rurais nas 

atividades específi cas de cada pro-
grama.

Santa Maria
 

Benefi ciários
2000 famílias de pequenos e médios 
agricultores distribuídos nos 9 distri-
tos do município. 

Resultados alcançados
452 produtores inscritos nos progra-
mas do projeto.
Implantação do programa “Peixe no 
Bairro” com a realização de 60 feiras 
e venda de aproximadamente 25.000 
quilos de peixe.
Inauguração de 24 novas agroindús-
trias.
Distribuição de 1,5 mil toneladas de 
calcário a 100 produtores. 



Troféu Prêmio Gestor Público 

Aprendizes da sustentabilidade
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Descrição
O projeto busca conscientizar cidadãos em rela-
ção à degradação do planeta e sensibilizar quan-
to à importância da prática de hábitos sustentá-
veis para o meio-ambiente. 
Nesse sentido, o setor educacional do município 
adota práticas simples de atividades que envol-
vem escolas, setores do comércio, agricultura e a 
população em geral.  
Nas escolas é feito trabalho de conscientização 
das crianças, jovens e comunidade escolar com 
atividades práticas e palestras de especialistas.

Mato Queimado

Benefi ciários
São benefi ciários diretos 300 alunos da rede 
municipal de ensino e 60 alunos da rede es-
tadual. Indiretamente, o projeto benefi cia as 
4 comunidades do interior do município, 623 
famílias e os 1.799 habitantes do município.

Resultados alcançados
De um conjunto de 38 atividades previstas no 
projeto, destacam-se: instituição do Dia Muni-
cipal da SUSTENTABILIDADE (22 de abril); ade-
são de 77,8% da população rural e urbana nas 
palestras e atividades sobre o tema “sustenta-
bilidade”; organização da Biblioteca Caminhos 
da Sustentabilidade; instalação de sistema de 
captação de água da chuva em 16 proprieda-
des; mutirão de coleta e reciclagem de lixo e 
estimulo à criação de hortas familiares sem o 
uso de agrotóxicos.



Troféu Prêmio Gestor Público 

Nota eletrônica feliz
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Descrição
A partir da constatação da necessidade 
de disciplinar os prestadores de serviços 
a emitirem, obrigatoriamente, a nota 
fi scal correspondente, foi implantado o 
projeto com objetivo de modernização 
tecnológica e adaptação das empresas 
para emissão de nota fi scal.  
Para isso, foram realizadas visitas de 
benchmarking em outra Prefeitura Mu-
nicipal e instituições assemelhadas; 
foi realizada a construção de sistema 
informatizado específi co para as necessi-
dades peculiares da Prefeitura. 
Igualmente, aconteceu a implementação 
de sistema informatizado de NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA a partir de software livre. 
O Projeto realizou procedimentos de 
construção conjunta entre a equipe téc-
nica da área fi scal da Secretaria Munici-
pal da Fazenda e a empresa desenvolve-
dora do sistema; crédito para o tomador 
dos serviços de até 10% sobre o valor de 
seu Imposto Predial e Territorial Urbano 
– IPTU; também a geração de crédito de 
20% do ISS gerado para pessoas físicas 
e 10% para pessoas jurídicas. 

Feliz

Benefi ciários
Prestadores de serviços, tomadores de serviços, Con-
tadores e demais empresas prestadoras de serviços. 

Resultados alcançados 
Implantação de software livre, sistema aberto, sem 
custo de aquisição.
Aumento de 28,59% na arrecadação do ISS em com-
paração com o 1º semestre – 2011/2012.
Adesão de 100% do público-alvo ao sistema e-nota 
(prestadores de serviço e Contadores).
Informação em tempo real.
Ampliação da atuação fi scal do município.
Emissão de diversos relatórios de acompanhamento. 



Troféu Prêmio Gestor Público 

Água limpa – 
cloradores artesanais
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Jaguari

Descrição
Nesse município, a Administração Pública constatou que 90% das amostras de água analisadas oriun-
das de poços artesianos localizados na área rural do território apresentavam contaminação bacteriológi-
ca por coliformes totais e algumas por coliformes fecais, com riscos para à saúde pública.
Foram instalados equipamentos chamados cloradores artesanais nesses poços artesianos utilizando 
materiais de baixo custo, propiciando, dessa forma, água potável para consumo humano a todas as SACs 
– Soluções Alternativas Coletivas, com controle periódico da qualidade da água.

Benefi ciários 
Até agosto de 2012, foram instalados cloradores para 257 
famílias, benefi ciando cerca de mil pessoas; é previsto até 
o fi nal do ano, o alcance do benefício às 300 famílias esta-
belecidas como meta do projeto, abrangendo cerca de 1.500 
pessoas.

Resultados alcançados 
Até agosto de 2012, foi cumprida 85,67% da meta estabele-
cida para o ano todo, com o resultado extraordinário de 100% 
de água potável (sem contaminação) para consumo humano 
em todos os poços artesianos localizados em zona rural equi-
pados com os equipamentos cloradores.



Troféu Prêmio Gestor Público 

Serviço de apoio pedagógico: 
uma questão de melhoria na qualidade 

do acadêmico do aluno
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Getúlio Vargas

Descrição 
O município, preocupado com os baixos índices do IDEB e o fato 
desses índices não identifi carem as difi culdades no conteúdo 
educacional avaliado, realizou pesquisa e diagnóstico profun-
do em parceria com universidade da região. Assim, conhecido 
o problema, foi desenvolvido o projeto que consiste no apoio 
pedagógico focado nas difi culdades do aluno, além do encami-
nhamento para atendimento psicológico, fonoaudiológico ou de 
assistência social, conforme o caso.

Benefi ciários 
Alunos do Ensino Fundamental de toda a rede escolar do mu-
nicípio, mediante encaminhamento pela escola onde o mesmo 
frequenta.

Resultados alcançados 
Identifi cação das defi ciências educacionais do município (lei-
tura, compreensão de texto e raciocínio matemático), com 290 
alunos em atendimento e melhora consistente no último índice 
do IDEB.



Troféu Prêmio Destaque em Educação – Banrisul: 
A Educação muda você... você muda o mundo

Educavida
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�Benefi ciários
Benefi ciários diretos: 1.383 alunos de 
08 escolas municipais.
Benefi ciários indiretos: 14.426 habi-
tantes do Município.

Resultados já alcançados
I. 29 Ofi cinas e palestras de Educação 

no Trânsito, ministradas pela Briga-
da Militar, Grupo Rodoviário Estadual 
e Polícia Rodoviária Federal, para 
1383 alunos;

II. Plantio de 225 mudas de árvores 
nativas em mata ciliar e de mudas 
frutíferas doadas pela FUNDAÇÃO 
para o cultivo de pomar em 03 esco-
las;

III. Ofi cinas de violão e dança para os 
alunos das 08 escolas Municipais;

IV. Implantação de Escolinha Municipal 
de Futebol de Campo com atendi-
mento de 240 alunos do ensino fun-
damental de 08 a 15 anos.

 Santo Augusto

Diagnóstico / Descrição do Projeto:
O projeto nasceu em 2010 com o intuito de contribuir e fortalecer o 
processo de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal, minimi-
zando a situação de indisciplina escolar, de apatia, desinteresse, 
descomprometimento e resistência frente as mudanças de atitudes 
cidadãs, a partir de ações práticas, concretas e interativas moti-
vadas pelos quatro eixos da cidadania: MEIO AMBIENTE, TRÂNSITO, 
CULTURA TRADICIONALISTA e diversas linguagens signifi cadas 
através do ESPORTE, da DANÇA e da MÚSICA. O projeto, além de 
exigir o protagonismo por parte dos alunos, desafi a e envolve toda 
a comunidade escolar constituída por 120 professores, 97 servido-
res e aproximadamente 1000 famílias, mais 24 pessoas represen-
tantes das entidades parceiras.
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Descrição
Nasceu com o nome de Nota Farroupilha, 
porém, a imprensa local o intitulou de Nota 
do Bem; surgiu do seio da Administração 
Municipal ao diagnosticar os seguintes 
aspectos:
• Necessidade de alavancar receitas or-

çamentárias próprias – Os municípios 
possuem alta dependência de receitas 
provenientes de outras esferas governa-
mentais;

• Inexistência de cultura da exigência de 
pedir nota fi scal de serviços;

• Constatação das defi ciências de contro-
le do imposto sobre serviços.

Com a criação da Declaração Mensal de 
Serviços – DMS mensal, aumentou sensi-
velmente o controle fi scal e a sensação de 
risco de parte do contribuinte, dispensada 
para quem emite NFSe.

Funcionamento: O cidadão toma um servi-
ço, exige a nota fi scal e informa o número 
do CPF ao emitente; faz um cadastro na 
Prefeitura e a cada compra, gera um crédi-
to de 30% do imposto devido, podendo ser 
abatido no pagamento de IPTU no exercício 
seguinte. IPTU próprio ou de quem indicar 
(parente, imóvel locado, etc).

Farroupilha

Resultados alcaçados
• Aumento da arrecadação das receitas orçamentá-

rias municipais;
• Criação da nota fi scal eletrônica e retorno do con-

tribuinte em IPTU; 
• Instrumento de aumento de receita sem agressivi-

dade de espécie alguma, não aumentando alíquo-
tas tributárias e contribuindo ao meio ambiente, 
pois diminui a circulação de papel;

• Grande repercussão na mídia local (tv, rádio, jor-
nal e meio eletrônico); apresentado como “case” 
no seminário da AIAMU em julho próximo passado 
e amplamente divulgado nas escolas, através dos 
professores de informática. Reuniões com conta-
dores, CIC, CDL, etc.;

• O próprio cadastro que o cidadão deve fazer é uma 
ingerência positiva.
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Descrição
Representa a iniciativa de oportunizar instrumento à socie-
dade local para que obtenha conhecimento necessário que 
permita utilizar os recursos da Tecnologia da Informação e 
de Comunicação.
O projeto é edifi cado em três eixos: 
• os espaços que promovem a inclusão digital; 
• os recursos tecnológicos de informação e comunicação; 

e
• os projetos educacionais vinculados ao projeto maior.

Benefi ciários
As escolas da rede de Ensino Municipal, os telecentros e o 
Núcleo Tecnológico Municipal buscam preparar os cidadãos 
sejam eles alunos, docentes ou comunidade em geral, para 
exercerem sua cidadania, por meio da utilização de recur-
sos tecnológicos.

Resultados alcançados
Através da disponibilização de acesso à Informática, inter-
net e o oferecimento de cursos para o público, esse projeto 
atinge o objetivo de proporcionar à comunidade municipal, 
a inclusão social e digital usando a Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação.

Campo Bom
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Benefi ciários
A Vila de Passagem atende cerca de 200 
famílias, correspondendo, aproximada-
mente, ao total de mil pessoas benefi cia-
das.

Resultados já alcançados
Os resultados visam à promoção de ca-
pacitação profi ssional para a inserção no 
mercado de trabalho dos participantes, 
sendo expectativa que 20% deles, após 
formados, obtenham emprego formal. 
Após a formação, com certifi cados em 
mãos, será feita a articulação com em-
presas e entidades de Tecnologia da In-
formação locais, para auxiliar no processo 
de colocação dos estudantes em vagas do 
mercado de trabalho. O grande ganho para 
a comunidade da Vila de Passagem será 
primeiramente social, com a criação de 
perspectivas às pessoas que de outra for-
ma não teriam oportunidades de tomarem 
parte das novas tecnologias da informação 
e de se profi ssionalizarem na área.

Canoas

Descrição do projeto
O projeto Território Digital tem por objetivo 
oferecer cursos básicos gratuitos de infor-
mática para jovens, principalmente, em 
situação de vulnerabilidade social e com 
falta de oportunidades de acesso ao mer-
cado de trabalho. 
Além dos cursos básicos de Informática, 
o local serve como “lan house” gratuita 
aos moradores da Vila de Passagem e 
biblioteca com títulos de informática e 
literatura, estimulando assim a leitura e o 
aprendizado.�
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Descrição do projeto
O projeto proporciona inclusão digital a 100% dos 
alunos da Rede Pública de Ensino Municipal.
Houve serviço de pesquisa objetivando conhecer as 
necessidades de alunos e professores.
A rede pública de ensino compreende duas escolas: 
Uma em zona urbana e outra, distante 30 km da sede 
do município. Foi contratado por concurso um pro-
fi ssional com formação acadêmica em Sistemas de 
Informação e dois estagiários para apoio.

Ações práticas desenvolvidas:
Manutenção e aumento da disponibilidade de rede 
dos equipamentos; realização de formações técnicas 
pedagógicas presenciais (dentro da própria escola); e 
à distancia através do Laboratório de estudos cogni-
tivos – LEC-UFRGS.
Ressalta-se a necessidade de combater a resistência 
encontrada por parte dos professores ao ser implan-
tado o projeto e a alta receptividade dos alunos nos 
computadores nas salas de aula. Foram adquiridos 
583 netbook e adesão ao programa federal PROUCA- 
Um computador por aluno-FED.
Um dia por semana é liberada internet para uso pú-
blico, dirigida a alunos e pais.

Candiota

Benefi ciários
583 alunos e 44 professores da rede mu-
nicipal de Ensino Público.

Resultados já alcançados
100% dos alunos foram alfabetizados por 
programas via computadores com acom-
panhamento pedagógico.



Certifi cados
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Projeto: Investindo na agroindústria, como motivação 
ao meio rural
Função do Governo: Agricultura
Cidade: Encantado

Projeto: Kit casa de madeira
Função do Governo: Habitação
Cidade: Erechim

Projeto: Plano de desenvolvimento econômico – PDE
Função do Governo: Administração
Cidade: Bagé

Projeto: GISWEB - Portal de informações geográfi cas
Função do Governo: Administração
Cidade: Pelotas

Projeto: Projeto bombeiros nas escolas
Função do Governo: Educação
Cidade: Panambi

Projeto: Te liga com a vida
Função do Governo: Educação
Cidade: Farroupilha

Projeto: Bem viver – A vida na melhor idade
Função do Governo: Assistência Social
Cidade: Erechim

Projeto: Programa família integrada
Função do Governo: Assistência Social
Cidade: Não Me Toque

Projeto: Caravana da leitura
Função do Governo: Cultura
Cidade: Tapera

Projeto: Saberes e sabores na alimentação escolar
Função do Governo: Educação
Cidade: Cachoeira do Sul
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Projeto: Melhor idade – Mais vida e alegria
Função do Governo: Assistência Social
Cidade: Júlio de Castilhos

Projeto: A sustentabilidade do empreendedor rural 
familiar no pequeno paraíso
Função do Governo: Agricultura
Cidade: São Vendelino

Projeto: Assessoria técnica e articulação em redes / 
ATAR
Função do Governo: Educação
Cidade: Porto Alegre

Projeto: Coral em canto
Função do Governo: Cultura
Cidade: Unistalda

Projeto: A qualifi cação dos processos educacionais 
das escolas de educação infantil do município através 
da formação continuada
Função do Governo: Educação
Cidade: Porto Alegre

Projeto: Mapeamento da aprendizagem da rede muni-
cipal de ensino de Getúlio Vargas
Função do Governo: Educação
Cidade: Getúlio Vargas

Projeto: Devolução do retorno de ICMS às empresas
Função do Governo: Administração
Cidade: Teutônia

Projeto: Projeto movimento da vida
Função do Governo: Educação
Cidade: Alegrete
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Projeto: Mais alfabetização
Função do Governo: Educação
Cidade: Caxias do Sul

Projeto: Laços de cultura
Função do Governo: Educação
Cidade: Bom Princípio

Projeto: Gerenciamento eletrônico de documentos
Função do Governo: Administração
Cidade: Pelotas

Projeto: Merenda que dá gosto, tchê!
Função do Governo: Educação
Cidade: Rio Grande

Projeto: Cidadania plena
Função do Governo: Direitos da Cidadania
Cidade: Giruá

Projeto: Projeto padaria escola Mão na Massa
Função do Governo: Educação
Cidade: Teutônia

Projeto: Equoterapia – Amigos da fazenda
Função do Governo: Assistência Social
Cidade: Nova Santa Rita

Projeto: Projeto de educação ambiental, arborização e 
ludicidade nas escolas municipais de educação infan-
til de Tupanciretã
Função do Governo: Educação
Cidade: Tupanciretã



Menção Honrosa
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Projeto: Polo Universitário Santo Antônio
Função do Governo: Educação
Cidade: Santo Antônio da Patrulha

Projeto: O contribuinte consciente transforma a cida-
de
Função do Governo: Administração – Administração 
de Receitas
Cidade: Pelotas

Projeto: Revitalizando a educação no interior
Função do Governo: Educação
Cidade: Cachoeira do Sul

Projeto: Grupo de apoio psicossocial
Função do Governo: Assistência Social
Cidade: Giruá

Projeto: Alimentação 10, resto zero
Função do Governo: Educação
Cidade: Flores da Cunha

Projeto: Projeto Ofi cina de Talentos (antes denomina-
da Escola de talentos)
Função do Governo: Educação
Cidade: Panambi

Projeto: Projeto Chave na mão
Função do Governo: Habitação
Cidade: Tapejara



 46           Prêmio Gestor Público 2012                  

Parcerias
Quanto às parcerias existentes para a realização do PGP, imperativo  
mencionar a Assembleia Legislativa do RGS, nossa especial apoiado-
ra, participando, acompanhando, auxiliando com seu corpo funcional 
desde o Cerimonial, passando pela cessão do Teatro Dante Barone e 
chegando à área de Relacionamento Interinstitucional; parceira em 
todos os aspectos solicitados, disponibiliza seus meios de comuni-
cação social, ou seja, Rádio, TVAL, Agência de Notícias, abrindo-nos, 
inclusive, “link” em seu site eletrônico institucional.

Ao parceiro Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, 
que presta assessoria em assuntos relacionados com Tecnologia da 
Informação, enquanto meio de inclusão social, concede, a cada ano, 
para os três melhores projetos concorrentes na área, Telecentros de 
Informática, monitorando-os e equipando-os. 

Igualmente, destaca-se a participação dos apoiadores institucionais 
TVE, FAMURS, FECOMERCIO, PROCEMPA, ARI e, a partir desta edição, 
também a Associação dos juízes do RGS – AJURIS, integra-se ao gru-
po. 
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Importante manifestar profundo reconhecimento e agradecimento ao 
forte e presente patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do Sul – 
BANRISUL, desde a 1ª. Edição, em 2002, contribuindo fi nanceiramente 
para a possibilidade real de tudo acontecer. 

Ratifi ca-se...
Quem tem BANRISUL, tem tudo.

Considerações Finais
Finalmente, considerando a ideia inicial, a estrada percorrida, a evolu-
ção até a presente data, e, principalmente, sua consolidação como pro-
grama de responsabilidade social e inserção político-social, afi rma-se 
que o Prêmio Gestor Público é um clássico... Uma vez estabelecido como 
tendência coletiva.



A Educação muda você...
Você muda o mundo!



Apoio:Participação especial:




