
Apoio: 

Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul P RÊMIO 

QUALIDADE RS G ESTOR PÚBLICO A BUSCA DA EXCEWCIA 
EM GESTAO 

2002 
NDEX 
M A N A G E M E N T 

Promoção: 



A nossa vida é feita de grandes idéias e pequenos 

gestos. As grandes vitórias invariavelmente são a 

conseqüência da conjugação de criatividade, 

organização e muito trabalho. 

Assim é na vida, assim é na sociedade. Assim é na 

vida das comunidades. Também assim é na 

Administração Pública, não importa se na esfera da 

União, dos estados ou dos municípios. Os bons 

projetos são aqueles que compatibilizam, numa 

articulação eficiente, as idéias, os meios, os recursos e 

os resultados alcançados. 

Sabemos das enormes dificuldades em 

harmonizar essas relações simples. O que pode 

parecer simples e fácil, à primeira vista, sempre se 

revela difícil e complexo. 

Por que isso ocorre? 

Essencialmente, porque os projetos são criados, 

organizados e executados por pessoas. E pessoas 

precisam estar conscientes do que fazem, saber não 

apenas os motivos do seu trabalho, mas o real 

significado de suas ações para as comunidades. 

O Prêmio Gestor Público, que o Sindicato dos 

Auditores de Finanças Públicas - SINDAF; oferece à 
sociedade gaúcha, tem o objetivo primordial de 

despertar a consciência dos agentes públicos para a 

necessidade da inovação e mel horia dos pad rões de 

gerenciamento, como também a disseminação e o 

fortalecimento das iniciativas que transformem 

novas idéias em ações concretas para o benefício das 

comunidades. 

A política, naquilo que ela apresenta de maIs 

concreto, é fundamentalmente um fenômeno local . 

O local, isto é, o município, é a esfera institucional 

mais democrática de todas. Na comunidade, 

prefeito, vereadores, agentes públicos, lideranças 

comunitárias e o conjunto dos cidadãos interagem 

deforma mais intensa, ágil e produtiva. 

Fortalecer a gestão pública a nível local é, 
portanto, uma atitude essencialmente democrática e 
construtiva de um ambiente melhor de se viver. A 
construção de um pais melhor começa nas 
comunidades locais . 

Por dever funcional e compromisso de cidadãos, 
nós,do Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas 
do Rio Grande do Sul, nos empenhamos de forma 
decidida e firme na promoção do aperfeiçoamento e 
da valorização da gestão pública. Além desse Prêmio, 
temos várias outras ações, como o Programa de 
Qualificação da Gestão Pública, Cursos, Seminários 
Técnicos Temáticos, além da publicação de livros 
educativos sobre questões importantes da gestão 
pública. 

Essa é a motivação que nos levou a instituir o 
Prêmio Gestor Público. Com ele, queremos 
reconhecer iniciativas inovadoras, difundir e 
multiplicar os exemplos positivos, para que todas as 
comunidades possam se beneficiar dos bons 
exemplos. 

Janice Mayer Machado 


Presidente do SI NDAF 




Etapas da Avaliação 
Todos os projetos inscritos dentro do prazo 

regulamentar foram submetidos, inicialmente, a 
uma análise preliminar de verificação dos dados 
constantes da ficha de inscrição. 

Posteriormente, os projetos foram objeto da 
análise de campo, que foi executada por uma 
equipe de auditores designada pelo SINDAF, com o 
objetivo de constatar "in loco" as informações 
apresentadas por ocasião da inscrição dos projetos, 
bem como colher dados complementares, 
indispensáveis ao julgamento. 

Concluída a etapa de análise de campo, os 
projetos foram examinados pelo Comitê Técnico de 
Assessoramento à Comissão Julgadora, formado 
por Agentes Fiscais do Tesouro do Estado, que 
selecionaram os projetos aptos a concorrerem na 
etapa de avaliação final, elaborando o respectivo 
"ranking". 

Por último, a Comissão Julgadora, de posse de 
todos os elementos de cada projeto aprovado para 
concorrer na avaliação final, procedeu a análise e 
definiu aqueles aptos à receberem o Certificado de 
Reconhecimento, bem como aqueles a serem 
contemplados com o Troféu Prêmio Gestor Público. 
A Comissão escolheu, da mesma forma, o projeto 
agraciado com o Prêmio Especial. 

COMISSÃO JULGADORA 

Representante da Assembléia Legislativa do Estado: 
Deputado Berfran Rosado 

Representante do Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade: Dr. Luiz Hildebrando Pierry 

Representante da Imprensa: Jornalista Lasier Martins 

Representante da Classe Empresarial: Dr. Renan 
Proença 

Representante do Sindicato dos Auditores de Finanças 
Públicas do Rio Grande do Sul: Dra. Janice Mayer 
Machado 

COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

Delso Brenner 

Harald Reinaldo Rieger 

Helena Divivi 

Loreni João Raimundi 

Virginia Cano Casarotto 

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO 

José Luiz Albuquerque Caetano 

Jose Paulo Leal 

OS VENCEDO 
 ES 

Prefeitura de Novo Hamburgo 

Projeto: Sistema de Monitoramento para 


Segurança Pública 


DESCRiÇÃO: 
Instalação de sistema de monitoramento via câmeras em 
13 pontos centrais da cidade e um contrôle de tráfego 
em tem po rea I. 

BENEFICIÁRIOS: 
Toda a população da cidade (236.193 pessoas) 
beneficiando também o comércio em geral, bancos e 
demais empreendimentos da zona central da cidade. 

RESULTADOS: 
80% da comunidade mostrou-se satisfeita com o novo 
sistema • Redução de 50% em roubos a pedestres • 
Redução de 70,5% em roubos no comércio • Redução 
de 100% em furtos no comércio • Controle do fluxo de 
trânsito nos pontos críticos e nos horários de maior 
movimento • Motoristas mais prudentes. 

Prefeitura de Lagoa dos Três Cantos 
Projeto: Emagrecendo com Amor Pela Vida 

DESCRiÇÃO: 
Redução em 5% do índice de Massa Corporal, indicador 
usado para avaliar o peso da população. 
R~dução dos índices de colesterol, pressão arteria ll e 
gllcose com educação allimentar agregada a exercícios 
físicos. 

BENEFICIÁRIOS: 
Prioritariamente toda a população obesa do município 

(60%). 

RESULTADOS: 
491 habitantes (30% da população) participam do 
programa; emagrecimento de 2.456kg • Houve redução 
de 40% no número de internações, além de sensível 
queda no número de consultas, crises hipertensivas e 
complicações com diabetes. 



Prefeitura de Fagundes Varela 
Projeto: Caminhos da Produção 

DESCRiÇÃO: 
Pavimentação das principais vias vicinais do município, 
utilizando técnicas e materiais diferenciados de baixo 
custo. O leito antigo das estradas é conservado, 
fazendo-se apenas pequenas correções, economizando
se todo o custo da terraplenagem. A camada rodante é 
feita com brita produzida com o aproveitando do 
entulho das pedreiras de basalto. 

BENEFICIÁRIOS: 
População rural do município. 

RESULTADOS: Pavimentados 14,01 km de estradas 
vicinais, interligando as 14 comunidades do interior com 
a sede municipal, a um custo de R$ 45 mil/km, 
equivalente a 12% do preço médio de mercado. 

Prefeitura de Bento Gonçalves 
Projeto: Centro de Referência Materno Infantil 

DESCRiÇÃO: 
Construção do Centro de Referência Materno-lnfanti .l, 
visando atuar na prevenção primária da saúde materno
infantil, com atendimento às gestantes de alto risco e às 
crianças desde a gestação até 2 anos de idade. 

BENEFICIÁRIOS: 
Gestantes e crianças de O a 2 anos em situação de 
emergência ou que tenham complicações. 
Mulheres puérperas. 

RESULTADOS: 
92% da população gestante com 4 ou mais consultas 
pré-natal • 604 atendimentos na pediatria • 974 
atendimentos na gineco-obstetrícia • 888 atendimentos 
no serviço social • 591 atendimentos psicológicos • 
9.414 atendimentos na enfermaria • 111 atendimentos 
de estimulação precoce • 177 atendimentos 
pneumológicos • 167 atendimentos radiológicos • 72 
atendimentos nutricionais. 

Prefeitura de Harmonia 
Projeto: Incentivo à Expedição de Nota Fiscal 

DESCRiÇÃO: 
Prestação de serviços aos produtores rurais com trator 
agrícola, retroescavadeira, pá carregadeira, escavadeira
hidráulica, saibro e aterro, entre outros, através de um 
sistema de atribuição de bônus concedidos em razão do 
va lor das Notas Fiscais em itidas pelos prod utores ru rais. 

BENEFICIÁRIOS: 
Todas as propriedades agrícolas do município. 

RESULTADOS: 
430 propriedades / ano beneficiadas, num total de 300 
pessoas em 2001 • Aumento de 12 % na receita bruta do 
município • Aumento de 59% no valor adicionado do 
ICMS de 2001 em relação a 2000 (R$ 6,9 milhões para 
11,0 milhões). 

Pre!eitura de Frederico Westphalen 
ProJeto: Bacia Leiteira 
DESCRiÇÃO: 
Dis~onibil.ização de equipamentos técnicos para serviços 
de In~e~lnação e de máquinas para construção de 
ben~eltorJas, melhoria de acesso, preparação de solo e 
de ~llag~m.' feno, bem como assistência técnica para a 
baCia leiteira através de convênio com a Cooperativa 
Tritícola. 

BENEFICIÁRIOS: 
Produtores rurais. 

RESULTADOS: 
Melhoria da produtividade e qualidade do leite e 
produção de matéria prima para indústria estabelecida 
no município • Aumento do valor ad icionado em 139% 
• Atendidos 395 produtores ru rais em 2002. 



Prefeitu ra de Guaporé 
Projeto: Turismo de COlmpras 

DESCRiÇÃO: 

Transformação da produção industrial em produto 

turístico através da criação do Turismo de Compra. 


BENEFICIÁRIOS: 
Rede hoteleira, restaurantes, comercIo em geral, 
agências e operadoras de turismo, empresas de 
transporte coletivo e mercado imobiliário. 

RESULTADOS: 
Aumento no fluxo de turistas em 100% • Aumento do 
número de hóspedes em hotéis • Número de lojas 
instaladas cresceu 85,7 % 

• 

Prefeitura de Panambi 
Projeto: Bovinocultura 

DESCRiÇÃO: 
Melhoramento do padrão genético do plantei da 

bovinocultura, por meio de inseminação artificial com 

sêmen de alta qualidade, fornecido pela prefeitura e 

aplicado pelos técnicos da cooperativa, visando o 

aumento na produção de leite e aumentando 

significativamente a renda famil,iar dos produtores rurais. 

Aumento da produção dos micro e pequenos produtores 

rurais, através de incentivos e acompanhamento técnico. 


BEIN EFICIÁRIOS: 

Micro e pequenas propriedades rurais 


RESULTADOS: 
Beneficiados mais de 600 produtores rurais • Em 8 anos, 
foi possível substituir as matrizes por animais com 
melhor padrão zootécnico e, conseqüentemente, 
aumentar a produtividade do rebanho, principalmente 
do leite, o qual é comercial lizado com as agroindústrias 
de laticínios fixadas no município. 

Prefeiitura de Ilvoti 
Projeto: Integração e Cidadania pelo Esporte 

DESCRiÇÃO: 
Através do Programa de Integração e Cidadan ia pelo 
Esporte, o Executivo m u n ici pa I proporciona uma 
ocu pação saudável às cria nças em período extra-classe, 
(dança, teatro, oficinas de trabalhos manuais, 
la boratório de aprendizagem, violão, coral, artes 
marciais - capoeira, taekwondo - basquete, volei e 
futebol, acompanhamento psicológico e 
psicopedagógico) evitando contato com situações de 
risco . Oferece, também, transporte coletivo gratuito. 

BENEFICIÁRIOS: 
Crianças de 07 a 14 anos. 

RESULTADOS: 
1400 crianças (30% das crianças da cidade) e 60% das 
crianças nessa faixa etária residentes no município. 

Prefeitura de Tupandi 
Projeto: Fundo de Desenvolvimento 

Agropecuário 

DESCRiÇÃO: 
Investimentos em projetos produtivos agropecuanos, 
principalmente em frangos de corte, suínos e gado 
leiteiro, através da instituição do Fundo de 
Desenvolvi mento Ag ropecuário. 
Os projetos aprovados recebem recursos a fundo perdido 
representados por materiais e serviços, cO lmo 
terraplenagem. A contrapartida é o compromisso do 
agricultor com a emissão de notas fiscais, Irespeito ao 
meio ambiente e construções conforme tecnologia em 
pauta. 

BENEFICIÁRIOS: Produtores rurais. 

RESULTADOS: 
Reconversão e melhoria de produtividade das 
tradicionais propriedades de subsistência do município 
• Aviários para alojar 21 mil frangos de corte, pocilgas e 
tambos de leite • 16.650 litros de leite por mês • 10% de 
aumento da arrecadação de ICMS • 83 produtores 
beneficiados • 99% de mão-de-obra familiar. 



Prefeitura de Erechim 
Projeto: Programa de Educação em 

Tempo Integral 

DESCRiÇÃO: 
Implementação de um Programa de Educação em 
Tempo Integral (atividades culturais, desportivas e de 
complementação de atividade educativo / escolar), 
objetivando tirar os alunos da ociosidade a que estaríam 
expostos e que os levaríam a situações de risco e 
marginalidade. 

BENEFICIÁRIOS: 
Alunos das quatro escolas urbanas municipais. 

RESULTADOS: 
2.000 alunos totalizando 7.400 participações 
envolvendo 34 projetos em suas 54 diversidades. 

Prefeitura de Frederico Westphalen 
Projeto: Patrulha Agrícola 

DESCRiÇÃO: 
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas (84 no 
total) para formação de uma Patrulha Agrícola para 
revigoramento da atividade do homem do campo, 
auxiliando-o no preparo do solo para o cultivo de 
diversas culturas, na adubação orgânica e na colheita da 
produção, permitindo o aumento da produtividade e 
maior geração de renda. 

BENEFICIÁRIOS: 
1.260 pequenas propriedades rurais. 

RESULTADOS: 
Em 6 anos, acréscimo de 142% no Valor Adicionado da 
Agropecuária • Atendimento a 100% das propriedades 
rurais que necessitavam de serviço, tais como, 
enleiramento de pedras, melhoria das vias de acesso à 
propriedade, preparo do solo e plantio da safra nas 
épocas próprias, assim como auxílio nos serviços de 
colheita, terraplenagem e destocamentos • A formação 
da Patrulha Agrícola permitiu a implementação de 
projetos que viabiliza ram a pequena propriedade rural. 

Prefeitura de Cachoeira do Sul 
Projeto: Módulos Literários Itinerantes 

DESCRiÇÃO: 
Acesso à leitura informativa e de Ilazer, através de 
módulos literários, levando aos bairros uma educação 
permanente e continuada para alunos, pais, famLliares e 
toda comunidade. 

BENEFICIÁRIOS: 
Alunos, pais e familiares das escolas muniCipaiS, 
atendendo um total de 09 ba 'irros. 

RESULTADOS: 
9.437 pessoas atendidas • 4.436 livros emprestados • 
2.070 crianças assistiram a "hora do conto". 

Prefeitura de Giruá 
Projeto: Coleta Seletiva de Lixo 

DESCRiÇÃO: 
Implementação da Coleta Seletiva de Lixo com a 
colaboração da Cooperativa dos Coletores de Materi ais 
Recicláveis, responsável também pela organização dos 
trabalhadores do Centro de Separação de Resíduos 
Sólidos e pela comercialização do mat erial. 

BENEFICIÁRIOS: 
Toda a população urbana do município (13.250 
ha bitantes). 

RESULTADOS: 
Evolução do volume de coleta de lixo de 3 toneladas em 
março/2002 para cerca de 10 toneladas em agosto/2002 
( 230%) • Geração de emprego e renda à pessoas 
desempregadas que sobreviviam como catadores nas 
ruas e no lixão, organizando-as através de cooperativa • 
Aumento da renda individual dos sócios da cooperativa, 
passando de R$ 50,00 em março/2002 para R$ 200,00 
em agosto/2002 (300%). 



Prefeiltura de São Gabriel 
Projeto: Fruticultura 

DESCRiÇÃO: 
Criação e fomento do projeto de fruticultura 
especialmente voltado para produção de citrus, 
objetivando novas alternativas de renda ao produtor, 
beneficiando-o das condições favoráveis de clima e solo 
apresentados em 20% da área do município. 

BENEFICIÁRIOS: 
Prod utores ru ra is. 

RESULTADOS: 
100 hectares cultivados em nível comercial e 49.500 
mudas plantadas • Cada hectare cultivado gera, em 
média, 0,7 emprego direto no campo e 0,3 emprego 
direto na cidade • Criação da Associação dos 
Fruticu Itores. 

DA APRESENTAÇÃO 
O Projeto PRÊMIO GESTOR PÚBLICO foi instituído pelo 
Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do 
Rio Grande do Sul - SINDAF, com o apoio da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do Programa 
Gaúcho da Qualidade e Produtividade - PGQP e da 
empresa II\IDEXtech, para premiar a implementação e a 
execução de projetos que visem a produzir efeitos 
positivos e significativos à população dos municípios do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

DOS OBJ ETIVOS 
1. Premiar gestores públicos municipais que se destaquem 
na implementação e na execução de projetos que 
impliquem a melhoria da gestão e a obtenção de 
resultados positivos para a comunidade. 
2. Incentivar os municípios do Rio Grande do Sul a 
adotarem a metodologia de projetos em suas ações 
ad m i nistrativas. 
3. Estimular o desenvolvimento de projetos com interesse 
socioeconômico para os municípios. 
4. Estimular as iniciativas inovadoras e criativas. 

DA PARTICIPAÇÃO 
Podem participar os municípios do Estado do Rio Grande 
do Sul, com direito à inscrição de um ou mais projetos que 
estejam em execução, mesmo com prazo inferior a um 
ano, desde que seja possível avaliar o impacto dos 
resultados na comunidade beneficiária. 

DAS ÁREAS DOS PROJ ETOS 
Poderão inscrever-se quaisquer projetos das áreas da 
assistência social, desenvolvimento agrícola sustentado, 
desenvolvimento econômico, educação, infra-estrutura, 
saúde, segurança pública ou detrânsito eturismo. 

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ANUAL 
1. O período reservado à inscrição de projetos pelos 
municípios será até 30 de agosto de 2002. 

J 2. O período de avaliação de campo dos projetos inscritos 
ocorrerá nos meses de setembro e outubro. 
3. O período de avaliação final dos projetos acontecerá no

1 mês de novembro. 
4. A entrega dos prêmios aos vencedores ocorrerá no mês 
de novembro. 

DAS CONDiÇÕES GERAIS DE INSCRiÇÃO 
A inscrição dar-se-á por iniciativa do município, mediante 
o preenchimento do formulário FICHA DE INSCRiÇÃO DE 
PROJETO (Anexo I deste Regulamento), à disposição na 
sede do SII\IDAF, situada na Rua do Andradas, 1091, 
conjunto 91, CEP 90.020-007, em Porto Alegre-RS, 
observando as condições a seguir descritas. 



1. ~ formulário de inscrição deverá ser apresentado por 
projeto, podendo ser: 
1.1. preenchido e enviado eletronicamente pelo site 
www.sindaf.com .br; 
1.2. preenchido em formulário papel e enviado ao SINDAF 
no endereço: 
Sindicato dos Aud itores de Finanças Públicas 
do Estado do Rio Grande do Sul 
Rua dosAndradas, n.o 1091, conj. 91 
PortoAlegre-RS 
Cep: 90 .020-007 
2. As inscrições deverão conter os seg ui ntes documentos: 
2.1: o formulário Ficha de Inscrição de Projeto 
devidamente preenchido; 
2.2 . cópia completa dos documentos do projeto aprovado 
pela autoridade municipal, ou pela entidade financiadora, 
se for o caso, em papel ou por meio eletrônico; 
2.3 . lei, decreto ou regulamento especificamente 
relacionado ao projeto, se for o caso. 
3. Os municípios poderão inscrever mais de um projeto de 
iniciativa municipal ou de consórcio de municípios. 
4. Os projetos, na data de inscrição, deverão estar em fase 
de execução, de forma que as metas (resultados atingidos) 
possam ser minimamente mensuradas. 
5. Será aceita a inscrição de projetos formais, que utilizam 
a metodologia de projetos, ou informais, que possam ser 
mensurados objetivamente pelos resultados alcançados . 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A entidade instituidora do prêmio executará a avaliação 
dos projetos mediante a aplicação dos seguintes critérios e 
cumprimento das etapas a seguir. 

Critérios 
1. Planejamento do projeto. 

2 .Governança, coordenação e metodologia de 

gerenciamento . 

3. Acompanhamento, controle e resultados de impacto. 

4.Recursos e infra-estrutura. 

5.Avaliação qualitativa. 


Etapas 
1a - Avaliação de campo dos projetos inscritos: 
1.a avaliação de campo será executada por equipe 

designada pelo SINDAF; 

2.após a avaliação de campo, o SINDAF organizará o 

ranking dos projetos que concorrerão à avaliação final. 

2a - Realização de pesquisa de satisfação: 
1.poderá ser realizada pesquisa de satisfação dos 
beneficiários do(s) projeto(s) de cada município, para 
complementar a avaliação. 
3a - Avaliação final dos projetos: 
1.os projetos aprovados na avaliação de campo, em cada 
município, estarão aptos à seleção final; 

2.os projetos que obtiverem, no mlnlmO, 70 (setenta) 
pontos e, no máximo, 84 (oitenta e quatro) pontos na 
avaliação final serão relacionados para receberem o 
Certificado de Reconhecimento; 
3.os projetos que obtiverem, no mínimo, 85 (oitenta e 
cinco) pontos na avaliação final serão premiados com o 
troféu PRÊMIO GESTOR PÚBLICO; 
4.0 projeto que obtiver pontuação igualou superior a 70 
(setenta) pontos na avaliação final e se destacar como o 
mais inovador/criativo, de melhor custo/benefício e com 
maior possibilidade de replicação receberá Prêmio 
Especia l. 
4a - entrega dos prêmios: 
1.os projetos vencedores receberão os prêmios em sessão 
pública, na pessoa do seu Prefeito Municipal, ou de seu 
representante legal, em Porto Alegre-RS; 
2.receberá Diploma de Mérito um colaborador para cada 
projeto premiado, por indicação do Prefeito Municipal; 
3.a relação dos projetos e dos respectivos representantes 
premiados será pu blicada na imprensa. 

DA COMISSÃO JULGADORA E DO COMITÊ 
TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO 
O julgamento será realizado por uma Comissão Julgadora 
que realizará a escolha dos projetos municipais 
premiados, a qual terá a seguinte composição 
interinstitucional: 
1.representantedo SINDAF; 
2.representante da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul; 
3. representante do Programa Gaúcho da Qualidade e 

Produtividade; 

4.representante da imprensa; 

5.representante da classe empresarial. 

Será constituído um Comitê Técnico de Assessoramento à 

Comissão Julgadora, cujos integrantes serão Agentes 

Fiscais do Tesouro do Estado associados ao SINDAF. 


A Comissão Julgadora poderá atribuir o PRÊMIO GESTOR 
PÚ BLlCO a projeto(s) com pontuação situada no intervalo 
de 70 (setenta) a 84 (oitenta e quatro) pontos, no caso em 
que nenhum projeto obtenha pontuação igualou maior a 
85 (oitenta e cinco) pontos na avaliação final, hipótese na 
qual não será conferido o Certificado de Reconhecimento. 

DOS INDICADORES DE IMPACTO 
OS indicadores de impacto deverão ser mensurados pelos 
municípios, de acordo com o planejamento do projeto, 
devendo ser de fácil comprovação para fins de avaliação 
objetiva . 
Todos os indicadores já compilados em anos anteriores 
deverão ser anexados à inscrição. No caso de medições 
periódicas não coincidentes com o período de inscrição, 
poderão ser alcançadas à entidade instituidora na fase de 
avaliação. 

http:www.sindaf.com


Por exemplo, poderão ser adotados indicadores de 
impacto com as seguintes características : 
1.área da saúde pública - aplicação de metodologia 
reconhecida por órgãos de atuação na área da saúde 
pública, como indicadores de redução da mortalidade 
infantil pela melhoria na alimentação, a redução de 
doenças infecto-contagiosas e parasitárias, atendimento 
médico e psicológico nas comunidades, etc.; 
2.área da educação - aplicação de metodologia 
reconhecida por órgãos de atuação na área educacional, 
como redução de índices de evasão escolar, de 
aproveitamento educacional, etc.; 
3.área ambiental- aplicação de metodologia reconhecida 
por órgãos de atuação na área ambiental, como 
indicadores de redução e uso de agrotóxicos na atividade 
agropecuária, redução de poluição urbana pela ação de 
poluidores domésticos ou efluentes industriais, etc.; 
4.outros. 

DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS 
RESULTADOS ATII\JGIDOS 
OS projetos inscritos deverão ser analisados previamente 
pelo Comitê de Assessoramento Técnico, cujos resultados 
deverão ser demonstrados pelas seguintes evidências : 
1. relatórios de progresso do projeto; 
2 . pesquisa de satisfação do público beneficiário; 
3. relatórios da entidade fina nciadora; 
4. relatórios de auditoria. 

DA PONTUAÇÃO 
A pontuação máxima atribuível aos projetos será de até 

100 pontos, distribuída da forma como segue. 

1 .Avaliação objetiva (avaliação de indicadores de impacto 

e dados físicos, etc.) - até 80 (oitenta) pontos; 

2 .Avaliação subjetiva/qualitativa - até 20 (vinte) pontos, 

mediante a análise e a avaliação de, pelo menos, 2 (dois) 

dos seguintes instrumentos: relatórios de progresso, 

pesquisa de satisfação entre beneficiários, relató rios da 

entidade financiadora e relatórios de auditoria. 


DA PREMIAÇÃO 
1 .Serão agraciados com Certificado de Reconhecimento 
os projetos que obtiverem, no mínimo, 70 (setenta) 
pontos e, no máximo, 84 (oitenta e quatro) pontos na 
avaliação final. 
2 .Serão premiados com o Troféu PRÊMIO GESTOR 
PÚBLICO os projetos que obtiverem pontuação igualou 
maior a 85 (oitenta e cinco) pontos na avaliação final. 
3 .Será agraciado com Prêmio Especial o projeto, dentre os 
selecionados, que obtiver pontuação igualou maior a 70 
(setenta) pontos na avaliação final e que satisfaça as 
seguintes condições: for o mais inovador/criativo, de 
melhor custo/benefício e com maior possibilidade de 
replicação . 

4.0s prêmios correspondentes aos projetos vencedores 

serão entregues aos respectivos Prefeitos Municipais, ou 

aos seus representantes legais. 

5.Será agraciado com Diploma de Mérito um colaborador, 

indicado pelo Prefeito Municipal, para cada projeto 

premiado. 

6.0s prêmios serão entregues aos destinatários em sessão 

pública solene, a realizar-se no mês de novembro de 2002, 

em Porto Alegre-RS. 


DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 
OS municípios deverão apresentar, quando solicitados, em 
prazo hábil, informações complementares ao(s) projeto(s) 
i nscrito(s). 

DA SUSTENTABILlDADE DO PROJETO 
O projeto PRÊMIO GESTOR PÚBLICO deverá repetir-se 
anualmente, por prazo indeterminado, sob o patrocínio 
do SII\J DAF e das demais entidades apoiadoras. 

DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
OS municípios autorizam, no ato da inscrlçao de seus 
projetos, a entidade promotora a divulgar os dados dos 
mesmos, inclusive a inseri-los, se for o caso, em material 
publicitário do projeto Prêmio Gestor Público. 

DAS INFORMAÇÕES SOBRE O REGULAIVIENTO 
Todas as informações sobre este Regulamento poderão ser 
obtidas através do: 
1. sitewww.sindaf.com .br 
2. fone: (51) 3226 .7300 

DAS ALTERAÇÕES 
Todas as alterações que afetarem o Regulamento deverão 
ser formalizadas por ato da Diretoria Executiva do SI NDAF. 
As alterações serão implementadas no ano seguinte, 
obedecendo ao princípio da anualidade. 

DOS RESULTADOS DO PROJETO 
O rol dos projetos premiados e os resultados mensurados 
de cada projeto avaliado deverão ser formalizados em 
documento próprio (atas, relatório final, etc.), cuja 
documentação ficará à disposição dos interessados na 
sede do SINDAF, em Porto Alegre-RS. 



Certificados de 
Reconhecimento 
Nova Petrópolis 

Ano de Resgate Histórico Cultural do 
Município de Nova Petrópolis 

Ivoti 
Programa de Habitação - Parque do Sol 

Bossoroca 
Agricultura Comunitária 

Frederico Westphalen 
Ponto de Vendas de Produtos Coloniais 

Frederico Westphalen 
Pró-Su íno 

São Pedro do Sul 
Projeto Interação AABB/Comu nidade 

Novo Hamburgo 
Agência Municipal de Empregos (AME) 

Frederico Westphalen 
A Casa Própria 

Frederico Westphalen 
Saúde para todos 

Frederico Westphalen 
Programa Municipal de Avicultura 

Tramandaí 
Aceleração da Aprendizagem 

São Gabriel 
Terra de Oportu nidades 

Canguçu 
Olaria, Padaria, Serraria e Marcenaria Municipal 

Butiá 
Laboratório Municipal de Informática 

Lajeado 
Comunidade Empreendedora (EMPRECOM) 

Vale do Sol 
Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Crissiumal 
Via Lácteo 

São Miguel das Missões 
Caminho Novo 

Fagundes Varela 
Projeto de Incentivo à Implantação de Videiras 

Santo Augusto 
Programa Reconquista da Natureza 

Vera Cruz 
Programa de Atendimento ao Idoso 

Vista Gaúcha 
Programa de Desenvolvimento Municipal - PRODEM 

Frederico Westphalen 

Programa Municipal de Apoio às Agroindústrias 

- PROMUAGRO-


Vale Verde 
Horta e Pomar Educacional Ecológico 

Faxinal do Soturno 
Horto Munic ipal 

Cândido Godói 
Muito prazer, Eu existo! 

Crissiumal 
Pacto Fonte Nova 

Crissiumal 
Ação e Saúde 

Riozinho 
Projeto Carqueja 

São Gabriel 
Moleque Cidadão 

Arambaré 
Saneamento Básico Rural 

Ajuricaba 
Semeando valores 

Guarani das Missões 
Projeto de Desenvolvimento Econômico 

Canoas 
Administração Solidária 

Santana do Livramento 
Recuperação da Degradação Ambiental do Lixão 

Rosário do Sul 
Projeto de Citricultura 

Farroupilha 
Programa de Saúde Mental 

Flores da Cunha 
Caminhos da Colônia 

Panambi 
Banco de Alimentos 

Panambi 
Horta Comunitária 

Palmares do Sul 
MARÉ - Movimento de Alunos Retornando à Escola 

São Francisco de Paula 

Programa de Combate às Carências Nutricionais 
São Francisco de Paula 

Patrulha Agrícola 
São Francisco de Assis 

Gu ri 2000 
Santa Maria 

Acelera ção da Aprendizagem 
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