










DESCRIÇÃO: 

Programa de Desenvolvimento Local que tem a função de elaborar projetos 

e executá-los, envolvendo a comunidade e definindo estratégias políticas. 

Utiliza-se de parcerias público-privadas, auto-gestão responsável e inter

relacionamento com as políticas públicas nacionais e objetiva o 

desenvolvimento do município a curto, médio e longo prazo. 


BENEFICIÁRIOS: 

- os segmentos produtivos locais: indústria, comércio e serviços; 

- jovens da comunidade em função das atividades que estão sendo planejadas 

através da COMUDES JOVEM, com os Grupos Temáticos: Emprego e 

Renda, Esportes, Cultura e Lazer, Cidadania; 

- a sociedade como um todo, tendo em vista a possibilidade de decisões 

compartilhadas. 


RESULTADOS: 

- lançamento de oito novas marcas de Champagne, por pequenas empresas; 

- realização da la Seleção dos Melhores Vinhos de Garibaldi com 17 empresas 

inscritas, destas 10 pequenas empresas, 63 amostras de vinhos, 20 amostras 

premiadas, I I amostras de pequenas empresas; 

- criação da Agamóveis - Associação Garibaldense de Móveis com 60 

empresas beneficiadas; 

- criação da Rota das Cantinas do Interior valorizando a agricuJtura familiar, 

beneficiando cinco cantinas em 2003/2004; 

- capacitação do Setor do Vestuário, beneficiando 10 empresas; 

- fortalecimento da Associação de Vinicultores com maior número de 

associados, passando de 12 para 29; 

- criação de Zona Industrial e de Serviços de Garibaldi; 

- desenvolvimento de pesquisa sobre o perfil do consumidor Garibaldense; 

- apoio à criação da Escola de Gastronomia Francesa em Garibaldi; 

- ações de preservação do meio ambiente; 

- criação do COMUDES JOVEM. 


Prefeitura de Guaporé 
Projeto: Produção Limpa 

DESCRIÇÃO: 

Construção de um sistema de tratamento de efiuentes líquidos e gasosos 

industriais, em parceria com a cadeia produtiva joalheira e setor metal-mecânico, 

com o objetivo de minimizar a geração de resíduos, bem como tratar e dispor 

seus efiuentes industriais, confonrne legislação vigente. 


Prefeitura de Guaporé 
Projeto: Gestão Pública e Internet 

DESCRIÇÃO: 

Criação de um site de divulgação da cidade, de seu potencial econômico, de 

suas riquezas culturais e de sua organização administrativa, buscando um elo 

de ligação com os munícipes, visitantes ou internautas em geral. 


Prefeitura de Guaporé 
Projeto: Turismo de Comp,-as 

DESCRIÇÃO: 

Transformação da produção industrial em produto turístico, através da criação 

do Turismo de Compras e formação de uma associação para fins de divulgação 

do município. 


Prefeitura de Erechim 
Projeto: Programa de Educação em Tempo 
Integral - PROETI 

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 estariam expostos e que os 

levariam a situações de risco e marginalidade. 


Prefeitura de Erechim 
Projeto: N ana Neném 

DESCRIÇÃO: 

Acompanhamento integral a todas as gestantes e todas as crianças nascidas e 

residentes no município, até o primeiro ano de vida. 




Prefeitura de Lajeado 
Projeto: Projeto Vida 

DESCRIÇÃO: 

Atividades de apoio à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em turno oposto 

ao horário de aula, com oficinas específicas para complementação da formação 

sócio-educacional. 


Prefeitura de Alecrim 
Projeto: Agente Escolar de Saúde 

DESCRIÇÃO: 

Indicação e treinarllento de um representante de cada turma escolar (Agente 

Escolar de Saúde Bucal), juntamente com o professor, visando a desenvolver 

atividades preventivas de saúde bucal. 


Prefeitura de São Vendelino 
Projeto: Programa de Desenvolvimento Econômico 

DESCRIÇÃO: 

Concessão de incentivos aos agricultores municipais e aos empresários, tanto 

na área da industria, comércio ou serviços que queiram investir ou ampliar seus 

negócios no município. 


Prefeitura de Carazinho 
Projeto: Odisséia da Leitura 

DESCRIÇÃO: 
Adaptação de ônibus em biblioteca itinerante, com palco para apresentações 
artísticas, que visita as comunidades escolares, com profissionais especialmente 
preparados para realizar um trabalho de estimulação e desenvolvimento do 
gosto pela leitura, da criatividade, da expressão oral e corporal, entre outros. 

Prefeitura de Cachoeira do Sul 
Projeto: Escola em Ação 

DESCRIÇÃO: 
Financiamento de projetos elaborados por escolas municipais de Ensino 
Fundamental, com a participação da comunidade escolar, que contribuam para 
a dinamização da ação escolar, tornando a Escola mais atrativa e com ambiente 
propício ao processo educacional. 

Bom Princípio 
Bom Princípio é l'1arca: um projeto do futuro 

Porto Alegre 

Equipe Itinerante 


.. Alecrim 
Ambiente Limpo e Florido - Povo Feliz 

Pinheirinho do Vale 

Emprego e Renda 


São Pedro do Sul 
Biblioteca Itinerante 
Atenção Integral aos Hipertensos e Diabéticos 

São Pedro do Sul e outros 36 municípios da Região Centro 
CIS - Prevenindo a AIDS na Região Centro 

Novo Hamburgo 

Vigilância Aérea - Defesa Civil 


Não-Me-Toque 
Reeducação Alimentar e Qualidade de Vida 

São Vicente do Sul 

Informática na Educação 


Lajeado 

Sala da Natureza 

Apoio Multiprofissional 


Cachoeira do Sul 

Férias na Escola 

Novos Rumos 


Camargo 

40 Semanas para uma Nova Vida 


Vista Alegre 

Indústria de Laticínios 


Tramandaí 

Corte e Costura 




Cândido Godói 
Muito Prazer, Eu Existo 

Mato Queimado 
Imaginar e Escrever 
Vermicompostagem do Lixo Orgânico 

Butiá 
Sistema de Abastecimento de Água, Tratamento de Resíduos 
Líquidos 

Tupandi 
Programa de Incentivo à Pequena e Microempresa 

Uruguaiana 
Som da Fronteira 

Salvador do Sul 
Programa de Incentivo à Produção Agrícola 
A Criança e a Informática 

São Borja 
GlAMA: Grupo Infantil de Apoio ao Meio Ambiente 

Camaquã 
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Dois Irmãos 
Projeto Global : Programa de Desenvolvimento Global da 

u Criança 

Carazinho 
Centro Municipal de Educação Profissional 

Sinimbu 
Qualidade na Educação: Hora Atividade e Equipe Itinerante 

Barra do Quaraí 
Pólo de Formação de Produtores em Ambiente Protegido 

REGULAMENTO DO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO 
EDiÇÃO 2004 

I - DA APRESENTAÇÃO 

o Projeto Prêmio Gestor Público foi instituído, em 2002, pelo Sindicato dos 
Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul - (SindaQ, com 
o apoio da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e do Programa 
Gaúcho da Qualidade e Produtividade - (PGQP) para premiar a implantação e 
a execução de projetos que visem à expansão e à melhoria das ações govemamentais 
junto a população dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

11 - DOS OBJETIVOS 

I . Premiar gestores públicos municipais que se destaquem na implantação 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 governamentais. 
3. Estimular o desenvolvimento de projetos com interesse socioeconômico para 
os munidpios. 
4. Estimular as iniciativas inovadoras e criativas. 

111- DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com direito à 

inscrição de até cinco projetos, sendo nestes observados os seguintes requisitos: 

a) que estejam em execução, na data de inscrição , mesmo com prazo inferior 

a um ano e desde que seja possível avaliar o impacto dos resultados na comunidade 

beneficiária; 

b) que tenham prazo certo de início, duração e estimativa de término; 

c) que gerem bens e/ou serviços que venham a expandir ou a aperfeiçoar as 

ações governamentais do município. 


IV - DAS ÁREAS DOS PROJETOS 

Poderão ser inscritos quaisquer projetos das áreas de assistência soc ial, 
desenvolvimento agrícola sustentado, desenvolvimento econômico, educação, 
meio ambiente, saúde, segurança pública ou de trânsito e turismo. 

V - DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ANUAL 

I . O período reservado à inscrição de projetos pelos municípios será de 30 de 
abril de 2004 a 12 de junho de 2004. 
2. O período de pré-análise e avaliação de campo dos projetos inscritos ocorrerá 
nos meses de julho, agosto e setembro de 2004. 
3. O período de avaliação final dos projetos acontecerá no mês de outubro de 
2004. 
4. A entrega dos prêmios aos vencedores ocorrerá no mês de novembro de 
2004. 

VI - 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 Sindaf, situada na Rua dos Andradas, 1091, conjunto 91 , CEP 90.020
007, em Porto Alegre-RS, ou no site: , observadas as condições a seguir descritas. 

I . O formulário de inscrição deverá ser apresentado por projeto, individual e 
separadamente, podendo ser: 
I . I . preenchido e enviado eletronicamente pelo site; 
1.2. preenchido em formulário papel e enviado ao Sindaf no endereço 

Sind icato dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul 
Rua dos Andradas, nO 1091, conj. 91 
Porto Alegre-RS 
Cep: 90.020-007 
2. As inscrições deverão conter os segu intes documentos : 



2.1. 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 relacionados ao projeto, se for 
o caso; 
2.4. descrição pormenorizada das ações desenvolvidas. 

Observação: O preenchimento correto e integral da Ficha de Inscrição de Projeto 
é condição indispensável para a participação no concurso. 

3. Os municípios poderão inscrever até cinco projetos de iniciativa municipal ou 
de consórcio de municípios, sendo que cada projeto deverá enquadrar-se em 
uma área das oito definidas neste Regulamento. 

4. Os projetos, na data de inscrição, deverão estar em fase de execução, de 
forma que os resultados atingidos possam ser minimamente mensurados. 

5. Será aceita a inscrição de projetos formais, que utilizam a metodologia de 
projetos, ou informais, que possam ser mensurados objetivamente pelos resultados 
alcançados. 

6. Os projetos que participaram da edição 2002 e 2003 do Prêmio Gestor 
Público poderão ser inscritos novamente em 2004. Os projetos inscritos nessa 
condição serão computados para efeito do limite previsto no item 3 acima. 

7. A inscrição é gratuita. 

8. Não serão aceitas, sob qualquer condição, inscrições fora do período 
estabelecido. 

VII- DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

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

Critérios 

I . Planejamento do projeto: neste quesito, serão avaliadas as técnicas e as 
documentações relacionadas à fase do planejamento do projeto inscrito pelo 
município. 
2. Governança, coordenação e metodologia de gerenciamento: neste quesito, 
serão avaliadas a participação do gestor e a qualificação da metodologia e do 
gerenciamento do projeto. 
3. Acompanhamento, controle e resultados de impacto: neste quesito, será 
examinada a metodologia de acompanhamento da execução e dos resultados 
do projeto, observando-se a eficácia e o nível de execução do mesmo, bem 
como a população beneficiária. 
4. Recursos e infra-estrutura: neste quesito, deverá ser avaliada a relação 
custo/benefício do projeto, apurada pela divisão dos custos pelo número de 
beneficiários estimados ou meta física do projeto. 
5. Avaliação qualitativa: os projetos inscritos serão analisados pelo Comitê de 
Assessoramento Técnico, e seus resultados deverão comprovar o atingimento 
dos objetivos propostos, por meio de documentos tais como: 
a) relatórios de progresso do projeto; 

b) pesquisa de satisfação do público beneficiário; 

c) relatórios da entidade financiadora; 

d) relatórios de auditoria . 


Etapas 

I a - Pré-análise dos projetos 
I . Os projetos inscritos serão submetidos a uma análise preliminar para verificar 
se preenchelJ1 os requisitos e informações mínimas previstos no item DA 
PARTIClPACAO 

2a - Avaliação de campo dos projetos 
A avaliação de campo será executada por equipe designada pelo Sindaf. 
3a - Realização de pesquisa de satisfação 

Poderá ser realizada pesquisa de satisfação dos beneficiários do(s) projeto(s) de 
cada município, para complementar a avaliação. 

4a - Classificação dos Projetos 
Após a avaliação de campo, o Comitê de Assessoramento Técnico organizará 
o rol dos projetos que concorrerão à avaliação final. 

sa -Avaliação final dos projetos 

Será procedida pela Comissão julgadora com base nos critérios definidos neste item. 


6a - Entrega dos prêmios 
I . Os projetos vencedores receberão o reconhecimento 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 premiados será divulgada em mídia estadual. 

VIII - DA COMISSÃO JULGADORA E DO COMITÊ TÉCNICO DE 
ASSESSORAMENTO 

A avaliação final dos projetos será realizada por uma Comissão julgadora, que 
realizará a escolha dos projetos municipais premiados e que terá a seguinte 
composição interinstitucional: 

I . representante do 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 
e assessores contratados. 

IX - 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. 
Por exemplo, poderão ser adotados indicadores de impacto com as seguintes 
características: 

I. 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, 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 efiuentes industriais, etc.; 
4. outros. 

X - DA PONTUAÇÃO 

A pontuação máxima atribuível aos projetos será de até 100 pontos, distribuída 
da forma como segue. 

I. 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 instrumentos que possam comprovar o atingimento dos objetivos 
propostos. 



XI - DA PREMIAÇÃO 

I. 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 que 85 (oitenta e cinco) pontos na avaliação 
final. 
3. Será agraciado com Prêmio Especial o projeto, dentre os selecionados, que 
obtiver pontuação igualou maior que 70 (setenta) pontos na avaliação final e 
que satisfaça as seguintes condições: for o mais inovador e/ou criativo, de melhor 
custo/benefício e com maior possibilidade de replicação. 
4. Serão agraciados com Menção Honrosa os projetos premiados com o troféu 
Prêmio Gestor Público em edições anteriores e reinscritos na edição 2004 que 
apresentem continuidade das ações nos mesmos níveis ou acima daqueles 
realizados anteriormente. 
5. Os prêmios correspondentes aos projetos vencedores serão entregues aos 
respectivos Prefeitos Municipais, ou aos seus representantes legais. 
6. Será agraciado com Diploma de Mérito um colaborador, indicado pelo Prefeito 
Municipal, para cada projeto premiado. 
7 . Os prêmios serão entregues aos destinatários em sessão pública solene, a 
realizar-se no mês de novembro de 2004, em Porto Alegre-RS. 
8. A Comissão Julgadora poderá atribuir o Prêmio Gestor Público a projeto(s) 
com pontuação situada no intervalo de 70 (setenta) a 84 (oitenta e quatro) 
pontos, caso nenhum projeto obtenha pontuação igualou maior que 85 (oitenta 
e cinco) pontos na avaliação final , hipótese na qual não será conferido o Certificado 
de Reconhecimento. 

XII - DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Os municípios deverão apresentar, quando solicitados, em prazo hábil, informações 
complementares ao(s) projeto(s) inscrito(s). 

XIII- DA SUSTENTABILlDADE DO PRÊMIO 

O projeto Prêmio Gestor Público deverá repetir-se anualmente, por prazo 
indeterminado, sob o patrocínio do Sindaf e das demais entidades apoiadoras. 

XIV - DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

Os municípios autorizam, no ato da inscrição de seus projetos, a entidade 
promotora a divulgar os dados dos mesmos e, inclusive, a inseri-los, se for o 
caso, em material publicitário do projeto Prêmio Gestor Público. 

xv - DAS INFORMAÇÕES SOBRE O REGULAMENTO 

Todas as informações sobre este regulamento poderão ser obtidas através do: 
I. site; 
2. fone: (51) 3226.7300. 

XVI - DAS ALTERAÇÕES 

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

XVII- DOS RESULTADOS DO PRÊMIO 

O rol dos projetos premiados e os resultados mensurados de cada projeto 

avaliado deverão ser formalizados em documento próprio (atas, relatório final, 

etc.), documentação que ficará à disposição dos interessados na sede do Sindaf, 

em Porto Alegre-RS. 

O SINDAF manterá um Banco de Dados com todas as informações sobre os 

projetos inscritos e selecionados, anualmente. 


Gestão 2004/2007 
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