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O Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul – SINDAF/RS, instituído em 10 de 

outubro 1995 com a missão principal de preservar interesses da categoria funcional dos Agentes Fiscais do Tesouro do 

Estado - AFTEs, servidores de nível superior da Secretaria Estadual da Fazenda, possui quadro de 906 filiados.

Presente nos principais debates referentes às Finanças Públicas, em âmbito internacional, nacional ou local do Rio Grande 

do Sul, o SINDAF/RS agrega conhecimentos técnicos especializados, opinando, orientando e por vezes interferindo em 

decisões socioeconômicas, uma vez que seus associados possuem larga experiência na matéria.

Diante deste cenário e detendo a vista em sua responsabilidade no ambiente social e profissional onde atua, o SINDAF/RS, 

a partir de 2002, realiza, anualmente, edições  do Prêmio Gestor Público - PGP, evento cujo objetivo principal é a melhoria 

da gestão pública na esfera governamental dos municípios gaúchos.

No decorrer de 2009, ao realizar a 8ª. Edição do Prêmio Gestor Público, observa-se que o evento conquistou os 

municípios gaúchos, à medida que progride a quantidade e a qualidade de suas participações,  fato sinalizador da credibilidade 

na análise e reconhecimento público do SINDAF/RS às ações governamentais em âmbito municipal  revestidas de  resultados 

efetivos, formalidade legal necessária à transparência na aplicação de recursos públicos e possibilidade real de  replicação 

em outras comunidades.

O Prêmio Gestor Público transformou-se numa das mais importantes ferramentas de comunicação entre o SINDAF/RS 

e a sociedade gaúcha.

O trabalho contínuo e intenso do SINDAF/RS tem como recompensa o desenvolvimento das diversas comunidades 

gaúchas.

Sobre o SINDAF/RS e o Prêmio Gestor Público



Na 8ª. Edição do Prêmio Gestor Público foi criado o Troféu Prêmio Destaque que, em cada ano, deverá dar ênfase à 

determinada função governamental e disposições regulamentares específicas. No ano de 2009, foi escolhida a Tecnologia 

da Informação a Serviço da Comunidade como temática principal e só foram alcançados os objetivos a partir da parceria 

com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO que habilitará o município contemplado no seu Programa 

de Inclusão Digital.

Troféu Destaque

Para o bom desenvolvimento das edições anuais do Prêmio Gestor Público, sua estrutura organizacional é formada por 

um Comitê Técnico com atribuições de assessoria e consultoria técnica, e um grupo de dez avaliadores competentes 

para verificar projetos em seus locais de execução, ambos formados por Agentes Fiscais do Tesouro do Estado do Rio 

Grande do Sul – AFTEs.

Na edição de 2009 a equipe executiva do PGP foi assim constituída:

Equipe Executiva

Em 2009, apesar dos mandatos dos Chefes dos Poderes Executivos Municipais encontrarem-se no primeiro ano de suas 

gestões, observa-se o engajamento de suas participações, alcançando o expressivo  número de 129 projetos inscritos 

na abrangência de  47 municípios gaúchos.

Salienta-se, também, a permanência da função governamental Educação com o maior número de projetos inscritos, 

utilizando a ferramenta da Tecnologia da Informação, através de atividades curriculares e extracurriculares, tais como: 

laboratório de informática, disponibilidade de Internet gratuita em praças das comunidades urbanas e zonas rurais.

Comportamento da 8ª Edição 
do Prêmio Gestor Público

• Comitê Técnico:

  Delso Brenner

 José Flávio de Oliveira

  Virgínia Cano

• Apoio Administrativo:

  Jussara Schivitz

  Paula Rezende Prondzynski

• Coordenadora do Prêmio Gestor Público 2009:

  Virginia Cano

• Avaliadores de Campo:

  Amauri José Secco

  Ana Prado

  Elpídio Tosatto

  Eurico Amaral

  Gerson Pedroso

  Leandro Schmidt

  Magda Gusman

  Mirton Schoenfeld

  Nilton Donato

  Suzana Albano



Comissão Julgadora

Etapas da Premiação

Em sua estrutura organizacional, o Prêmio Gestor Público ainda conta com uma comissão julgadora, cuja atribuição é, 

coletivamente, deliberar sobre projetos concorrentes às diversas categorias de premiação, ouvidos os avaliadores de 

projetos, comitê técnico e coordenação do PGP.  

A Comissão julgadora dos projetos participantes este ano teve a seguinte composição:

• Presidente do SINDAF/RS: Valmor Braga Simonetti

• Representante da Assembleia Legislativa: Deputado Estadual Adão Villaverde

• Representante da FECOMÉRCIO: Presidente Flávio Sabaddini

• Representante do Programa Qualidade RS: Luiz Ildebrando Pierry

• Representante da Imprensa Gaúcha: Jornalista Lasier Martins

2. Pré-análise:

 A primeira fase é a de pré-análise, na qual o Comitê Técnico, formado por AFTEs associados ao SINDAF/RS, realiza 

a seleção dos projetos que atendam às normas do Regulamento do Prêmio e  tenham significância para as comunidades.

Nessa fase, na Edição de 2009, foram pré-selecionados 115 projetos nas diversas áreas de atuação governamental.

3. Avaliação de Campo:

 Em sequência, é realizada a avaliação de campo, também desempenhada por Agentes Fiscais do Tesouro do Estado 

associados ao SINDAF/RS.

Nesta edição, os avaliadores lotados em diversos municípios do Rio Grande do Sul realizaram visitas a 46 municípios 

durante os meses de agosto e setembro.

4. Análise e Avaliação do Comitê Técnico:

Na etapa seguinte, os avaliadores reúnem-se com o Comitê Técnico e apresentam os projetos analisados com o objetivo 

de selecionar os melhores. Nessas reuniões, são escolhidos aqueles que devem ser submetidos à Comissão Julgadora.

Neste ano, foram selecionados 50 projetos (representando 38% dos inscritos), distribuídos em 26 municípios 

(representando 55% dos participantes) para serem apresentados a essa Comissão.

5. Avaliação final da Comissão Julgadora:

Os procedimentos de avaliação dos projetos chegam ao fim com as decisões da Comissão Julgadora elegendo os 

vencedores nas seguintes categorias de premiação: Certificado de Reconhecimento, Troféu Prêmio Gestor Público, Troféu 

Especial, Menção Honrosa e Troféu Prêmio Destaque - Tecnologia de Informação a Serviço da Comunidade.

6. Solenidade de Premiação:

A culminância das diversas fases, anteriormente descritas, é a Solenidade de Entrega dos Prêmios. Esta acontece no 

Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na presença dos representantes 

dos municípios, de autoridades públicas, convidados e associados do SINDAF/RS.

É um momento único, onde as torcidas organizadas, numa grande expectativa aguardam os resultados e, após, com 

muita comemoração, dividem entre si os louros de um trabalho onde a dedicação e  solidariedade se faz presente.1. Inscrição:

É a fase onde os municípios interessados inscrevem seus projetos utilizando exclusivamente a Internet. Este ano houve 

a inscrição de 129 projetos.



Estatísticas

 Premiações Concedidas

Edições de 2002 a 2009

CATEGORIA DA PREMIAÇÃO

Certificado de Reconhecimento
Troféu Prêmio Gestor Público 
Menção Honrosa 
Troféu Prêmio Especial 
Troféu Prêmio Destaque 

QUANTIDADE

325
93
49
08
01

O Prêmio Gestor Público acumula, em suas oito edições, dados estatísticos que consolidam o amadurecimento 

da iniciativa e demonstram o grau de participação e engajamento das Prefeituras Gaúchas. O SINDAF/RS premiou 

476 projetos nas categorias de premiação: Certificado de Reconhecimento, Troféu Prêmio Gestor Público, Troféu 

Especial, Menção Honrosa e Troféu Prêmio Destaque, conforme quadro demonstrativo:
FUNÇÃO DE GOVERNO

Educação
Assistência Social 
Saúde
Agricultura 
Administração 
Gestão Ambiental 
Outras
Cultura
Comércio e Serviços
Segurança Pública 
Desporto e Lazer 
Habitação 
Trabalho 
Urbanismo 
Indústria 
Direitos da Cidadania
Total

PROJETOS

487
335
278
158
75
73
65
51
21
17 
11
09
07
07
03
02

1599

%

30,5
21

17,4
9,9
4,7
4,6
 4,1
3,2
1,3
1,1
0,7
0,6
0,4
0,4
0,2
0,1
100

Projetos Inscritos por Função Governamental

Edições de 2002 a 2009

A função governamental Educação é recordista de projetos enviados ao SINDAF/RS. Ao todo são 487 já apresentados, 

ou 30% do nosso banco de dados. As áreas de Assistência Social, Saúde e Agricultura vêm logo atrás. Essas quatro 

funções de governo representam quase 80% da totalidade de projetos, conforme dados demonstrados a seguir:



FUNÇÃO DE GOVERNO

Educação

Assistência Social

Saúde

Gestão Ambiental

Agricultura

Administração

Cultura

Outras

Desporto e Lazer

Urbanismo

Total

PROJETOS INSCRITOS

34

24

15

14

13

11

08

06

03

01

129
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Projetos Inscritos por Função Governamental

Em 2009, o quadro de projetos por função de governo não é diferente das edições anteriores, novamente a Educação é 

recordista de projetos inscritos e premiados. A Saúde e a Assistência Social também têm participação significativa. Nesta 

edição, 50 projetos e 26 municípios foram premiados em diferentes categorias. A seguir são demonstrados os dados 

sintéticos:

Troféu
Prêmio Destaque

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Troféu
Prêmio Especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Troféu Prêmio
Gestor Público

-

-

1

1

-

5

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

11

Certificado de
Reconhecimento

1

-

7

3

-

10

1

-

-

-

4

5

-

-

1

-

32

Menção
Honrosa

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

6

11

0

24

15

0

34

8

0

1

0

14

13

0

0

3

6

129

PROJETOS
INSCRITOS PREMIAÇÃO

Administração

Segurança Pública

Assistência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Desporto e Lazer

Outras

Total

FUNÇÃO
DE GOVERNO
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Inscrições e Premiações



Como já é tradição, desde a 1ª. Edição do Prêmio Gestor Público, ao final da cerimônia de entrega das premiações aos 

projetos, é distribuído o Livro dos Vencedores que reúne informações sobre os projetos desenvolvidos pelos municípios 

gaúchos, os quais são considerados relevantes para obtenção de resultados efetivos às demandas das comunidades 

locais e possibilidade de replicação em outras.

O leitor poderá tomar conhecimento dos projetos premiados, bem como: dados estatísticos, objetivos dos projetos, quem 

se beneficia e como está a execução do mesmo. O livro é entregue a todas as Prefeituras Municipais do Rio Grande do 

Sul, apoiadores do Prêmio Gestor Público, meios de comunicação e demais interessados.

Livro dos Vencedores

É importante registrar o reconhecimento e agradecimento àqueles que, nas diversas etapas, colaboraram para que os 

objetivos do Prêmio Gestor Público 2009 fossem atingidos:

Patrocinadores

Apoiadores

Gestores Públicos Municipais e suas equipes

Comissão Julgadora

Equipe de trabalho da 8ª. Edição do Prêmio Gestor Público

Agradecimentos

O SINDAF/RS saúda os Gestores Públicos Municipais e suas comunidades, convidando os 496 municípios gaúchos a 

participarem da Edição 2010 do Prêmio Gestor Público.

Dessa forma, estaremos todos colaborando com a reflexão e discussão de propostas inovadoras com resultados positivos 

para as comunidades locais, conferindo melhoria à Gestão Pública e ao bem-estar do cidadão comum.

Mensagem para 2010

Muito obrigado e até a próxima edição.

Virgínia Cano,
Coordenadora do Prêmio Gestor Público.

Valmor Braga Simonetti,
Presidente do SINDAF/RS.



Descrição:

Propiciar ao cidadão estrelense a infraestrutura e acessibilidade na rede mundial de computadores, através de sinal da 

Internet via wireless, facilitando e agilizando suas atividades diárias, ampliando informações, conectando-os ao mundo e 

contribuindo para a inclusão digital e social dos cidadãos que residem na área urbana de Estrela. Implantação de laboratórios 

de informática nas escolas, bem como integração das Secretarias Municipais, através de fibra ótica, à Administração Pública 

Central proporcionando economia e atendimento nas estações de trabalho, além de acessibilidade à Internet e telefonia rural 

utilizando-se a rede de telecomunicação e Internet ADSL.

Beneficiários:

• Funcionários da Administração Pública Municipal, munícipes que necessitam deserviços e atendimentos dos setores da 

prefeitura municipal, bem como a população em geral e de outros municípios.

Resultados Alcançados:

1. Na primeira ação do processo de informatização interno-externa:

• Interatividade entre os funcionários como uso de e-mails, protocolo, contabilidade e almoxarifado informatizado;

• Menores filas, menor burocracia, agilidade nos processos;

• Redução de inadimplência do IPTU;

• Aquecimento do comércio de loja de informática devido as instalação dos equipamentos necessários para os usuários 

contemplados;

• Acesso aos serviços on-line da prefeitura municipal.

2. Na segunda ação, a infraestrutura e mecanismo de acessibilidade facilitam e agilizam as atividades do dia-a-dia, sendo 

cerca de 1.174 usuários ativos na telefonia rural;

3. Na terceira ação, o processo Inclusão Digital da zona urbana, tem-se:

• Telecentro de Inclusão Digital Bairro Boa União, com 11 computadores, projetor de multimídia, conexão de Internet banda 

larga e instrutor em tempo integral;

• Telecentro de Inclusão Digital Bairro Centro, com 36 computadores, projeto multimídia, conexão de Internet banda larga, 

instrutor em tempo integral e realização de cursos gratuitos para a população.

4. Na quarta ação, Sinal de Internet Gratuito, inclusão digital da população sem condições financeiras.

Troféu Prêmio Destaque -
Tecnologia da Informação
e Troféu Prêmio Especial 

Nome do município: Estrela
Nome do projeto: Programa Estrela Cidade Digital

VENCEDORES 2009



Nome do município: Caxias do Sul
Nome do projeto: Saneando Caxias: de Oito a Noventa - Projeto de Tratamento de Esgotos e
                                       Despoluição de Arroios de Caxias do Sul

Descrição:
Sanear a área urbana de Caxias do Sul que tem seu esgoto lançado em arroios Tega, Pinhal, Pena Branca, 
Belo e Samuara, melhorando a qualidade de vida e os aspectos ambientais para a população ali residente, 
através da implantação de interceptores, coletores troncos, estações de bombeamento de esgoto e redes 
coletoras de esgoto sanitário do tipo separador absoluto e a construção das estações de tratamento.

Beneficiários:
• Aproximadamente 400.000 habitantes que convivem com os córregos sujos, contaminados, de cor escura 
e de cheiro forte.

Resultados Alcançados:
• Despoluição dos arroios que cortam a cidade de Caxias do Sul; • Em 2005, menos de 08% da população 
caxiense possuía tratamento de esgoto. Em 2008, com o andamento das obras deste projeto, esse índice 
subiu para 12%, e, com a conclusão total do projeto de saneamento, o índice de esgoto tratado chegará a 
90%; • Benefícios ambientais mais amplos: as águas que chegarão aos rios Caí e das Antas carregarão menos 
dejetos, devolução de águas servidas tratadas para moradores à jusante da cidade, dentro do município e 
em outros; • Geração de retorno financeiro visto que as economias passarão a pagar tratamento de esgoto 
proporcional ao consumo de água.

Nome do município: Montenegro
Nome do projeto: Educação Fiscal: Aprendendo a ser Cidadão

Descrição:
Conscientizar estudantes de toda a rede de ensino básico do município e comunidade em geral sobre 
a importância da exigência da nota ou cupom fiscal e a função socioeconômica do tributo. Busca, 
também, criar um comportamento de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos 
materiais postos à disposição da Administração Pública Municipal, como forma de desenvolver a 
consciência para o pleno exercício da cidadania.

Beneficiários:
• Profissionais da educação que atuam nas três Redes de Ensino;
• 25 escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil e Fundamental) abrangendo cerca de 
5.000 alunos;
• Comunidade montenegrina.

Resultados Alcançados:
• Capacitação de 50 professores no Curso de Disseminadores de Educação Fiscal; • Confecção de 
CD com ficha técnica e imagens; • Confecção de DVDs com reportagens e dramatização de estudantes; 
• Pareceres emitidos por escolas, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal da Indústria 
e Comércio; • 54.692 pessoas participantes do Evento Viva Bairros, realizado em parceria com o Jornal 
Ibiá; • 400 professores sensibilizados sobre o tema; • Troca de cupons fiscais por “raspadinhas” do 
Programa Municipal Nota Fiscal Dá Prêmio; • Agregação ao Valor Adicionado do ICMS – Aumento de 
25,5% entre 2006 e 2007.

Nome do município: Pelotas
Nome do projeto: Uma Janela para o Futuro

Descrição:
Oportunizar a preparação de pessoas interessadas que desejam concorrer às vagas nas universidades, como 
também, proporcionar a inclusão social e o respeito à diversidade, desencadeando um processo de intervenção 
social.

Beneficiários:
• 2006: 120 alunos e ampliado no mesmo ano para 205 alunos;
• 2007: 280 alunos de 03 bairros;
• 2008: 600 alunos e 05 bairros beneficiados:
• 2009: 1679 alunos.

Resultados Alcançados:
• Aprovação de mais de 200 alunos em universidades; • Implantação de 09 núcleos de pré-vestibulares, 
distribuídos em 08 bairros da cidade, em geral na periferia, permitindo o acesso, independente do fator 
geográfico situacional do cidadão; • Capacitação através de cursos profissionalizantes em diversas áreas 
como: manicure, embelezamento capilar e carpintaria ministrados, paralelamente, às aulas do pré-vestibular; 
• Aulas gratuitas para pessoas carentes; • Realização de fóruns, seminários, ciclos de palestras, debates e 
oficinas de geração de renda; • Disponibilização do contato com a realidade social a estudantes de graduação 
e pósgraduação das instituições de ensino do município.

Troféu Prêmio Gestor Público
Nome do município: Osório
Nome do projeto: Cidadão Leitor

Descrição:
Estimular a leitura, promover o acesso à informação e integrar as diversas ações entre segmentos comprometidos 
com a proposta: escolas, bibliotecas escolares, biblioteca pública e a comunidade.

Beneficiários:
• 3.500 alunos integrantes da Rede de Ensino Público Municipal;
• 25.000 leitores da Biblioteca Municipal de Osório.

Resultados Alcançados:
• Envolvimento das 20 escolas públicas municipais no projeto; • Envolvimento de 80% das escolas públicas 
estaduais e particulares na feira do livro anual; • Envolvimento de aproximadamente 3.500 alunos e população 
em geral no projeto e na Festa da Leitura que está na 5ª edição e tem a culminância na Praça e no Largo dos 
Estudantes, concomitantemente com a Feira do Livro do Município de Osório; • Atendimento anual de 
aproximadamente 25.000 leitores na Biblioteca Municipal e semanalmente, através da Biblioteca ambulante 
(ônibus). Através deste são levados livros às populações distantes do Centro Municipal; • Participação de 
aproximadamente 25.000 pessoas na Feira do Livro; • Desenvolvimento de atividades, entre elas Sacola 
Literária, Encontro Marcado, Vento de Letras, Roda de Leitura, Leitura Compartilhada, Varal de Poesias, Café 
Literário, Chá Literário, Pequenos Escritores, Hora do Teatro, entre outras.



Nome do município: Pelotas
Nome do projeto: Requalificação da Praça Central - Um Resgate de Valores Sociais e
                                       Culturais num Espaço Urbano de Convivência

Descrição:
Reestruturar e requalificar a Praça Coronel Pedro Osório a fim de resolver a problemática da conservação do 
patrimônio arquitetônico e urbano, com vistas ao desenvolvimento sustentável para o futuro. Integração da 
área com o cotidiano da comunidade com o uso dos espaços para diversos eventos.

Beneficiários:
• O poder público municipal;
• A população local e regional;
• As Instituições de Ensino,
• O turismo local. 

Resultados Alcançados:
• Reforma nos monumentos, bancos e passeio da Praça; • Plantação de diversas espécies de árvores nativas, 
todas devidamente identificadas com placas. Inclusão de um pedestal com a identificação e um mapa, 
mostrando a localização das árvores existentes; • Restauração e recuperação de locais aos arredores da 
Praça, tais como: o “Casarão 2”, onde hoje funciona a Secretara Municipal de Cultura; o Paço Municipal; o 
Grande Hotel e o Mercado Central de Pelotas (projetos em andamento). Todos fazem parte do patrimônio 
arquitetônico e cultural e suas preservações visam a revitalizar e cultuar a memória local; • Construção, na 
praça, da “Esplanada do Theatro”, em frente ao Theatro Sete de Abril, com finalidade de uso para manifestações 
teatrais de rua, apresentações de músicos, exposição de trabalhos, etc; • Realização da promoção “Papai 
Noel na Praça”, com a iluminação da mesma no Natal, juntamente com outro projeto: “Adote uma árvore”, 
onde pessoas ou grupos iluminam, a seu gosto, uma árvore; • Realização, na Praça, da Feira do Livro do 
município; • Visitação da Praça por escolas municipais, estaduais e particulares e seus arredores, tendo aulas 
de cultura e conhecimento; • Motivação de proprietários de prédios antigos na reforma e preservação de seus 
imóveis.

Nome do município: Caxias do Sul
Nome do projeto: Sistema Mecanizado de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

Descrição:
Confinar os resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente correta a fim de eliminar a necessidade de 
horários fixos para depositar o lixo, pois os contêineres podem ser utilizados 24h por dia, sendo a limpeza 
dos mesmos feita de forma mecanizada.

Beneficiários:
• 140.000 pessoas (moradores da área central de Caxias e bairros adjacentes), o que corresponde a 30% da 
população.

Resultados Alcançados:
• Mudança visual na cidade; • Redução na demanda dos serviços de varrição (e consequente diminuição no 
uso de sacos plásticos para este trabalho); • Aumento de 100% no volume do resíduo seletivo coletado;            
• Eliminação da permanência do lixo exposto, que gerava mau cheiro e atraía insetos e outros animais.  

Nome do município: Santo Antônio da Patrulha
Nome do projeto: Programa Municipal de Qualificação Produtiva do Melado e Açúcar Mascavo
                                       de Santo Antônio da Patrulha - Puro Engenho

Descrição:
Atender aos pequenos produtores que se encontram instalados no interior do município de Santo Antônio 
da Patrulha, qualificar a produção do melado e do açúcar mascavo por eles produzidos, além de agregar 
valor aos referidos produtos, fomentando a agroindústria familiar, certificando-os pelos órgãos competentes 
e, com isso, trazer retorno financeiro às famílias atendidas.

Beneficiários:
• 50 produtores – agricultores familiares de baixa renda de pequenas áreas com tradição no cultivo e na 
transformação da cana-de-açúcar.

Resultados Alcançados:
• Atendimento a 50 famílias (agroindústrias familiares) produzindo 30.000kg de melado/mês e 15.000kg de 
açúcar mascavo/mês; • 24 famílias no processo de certificação, todas já com licenciamento ambiental, sendo 
03 produtores certificados, 11 em processo de certificação junto à Secretaria da Saúde e previsão de mais 
10 engenhos certificados, todos com registro de produtores na Secretaria da Fazenda do RS, para o ano de 
2010; • Elevação da auto-estima das famílias e fixação do homem no campo; • Interesse de filhos dos 
agricultores em permanecer na propriedade rural; • Boas práticas de fabricação aumentaram a renda e o 
valor agregado ao produto; • Garantia de comercialização em função do novo padrão de qualidade dos 
produtos ofertados; • Integração entre as entidades – Comitê Gestor; • Estabelecimento de calendário de 
coleta do produto; • Licenciamento ambiental e alvará sanitário das agroindústrias; • Acesso ao crédito pelos 
produtores; • Criação do Selo Puro Engenho.

Nome do município: Marau
Nome do projeto: CAAMES - Atenção Integral às Hepatites Virais

Descrição:
Promover a prevenção e a detecção, para as pessoas em geral, e tratamento humanizado às pessoas que 
convivem com hepatites virais. O CAAMES – Centro de Atendimento e Aplicação de Medicamentos Especiais 
está inserido na Vigilância em Saúde – Secretaria Municipal de Saúde – tendo espaço físico próprio e adequado 
para o acondicionamento da medicação e sua aplicação, além de espaço para atividades em grupo e escuta 
para notificação e investigação individual.

Beneficiários:
• Pessoas que apresentam hepatite viral crônica do tipo B e/ou C e seus familiares;
• Pessoas em situação de vulnerabilidade às hepatites virais crônicas;
• População em geral através do trabalho preventivo.

Resultados Alcançados:
• Desde 2008 até 2009, 7586 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atenção Integral oferecido pelo 
CAAMES. Destes, 5085 foram procedimentos (aplicação de medicamentos, verificação de pressão arterial, 
aconselhamento, orientação, visitas domiciliares, entre outros) e 1188 foram coletas de sorologia; • Dos 44 
casos diagnosticados com hepatites dos tipos B e C, em 2008 (12,79%), 15 pacientes já obtiveram cura viral 
sustentável; • De acordo com o fluxo estabelecido pelo município de Marau, foi observado que o gasto 
orçamentário foi considerado baixo, pois os exames realizados para diagnóstico de hepatites virais foram 
encaminhados ao LACEN, na sua maioria. Ainda, as biópsias de fígado são realizadas em Hospitais de Passo 
Fundo via SUS, os PCRs são encaminhados pelo SUS e, quando necessário, a medicação é recebida via 
SUS também.



Nome do município: Guaporé
Nome do projeto: Site Sentinela Guaporé - Navegar é Conhecer, Orientar é Prevenir

Descrição:
Desenvolver uma página na Internet (site) para utilizá-lo como uma ferramenta a mais voltada à diminuição 
da violência praticada contra crianças e adolescentes, possibilitando-lhes um espaço de orientação, informação 
e interação entre alunos, professores, pais e público em geral, sobre questões relacionadas à sexualidade, 
adolescência e temas de saúde sexual e reprodutiva, projetos de vida e orientação profissional, além de 
informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, violência, abuso e exploração sexual.

Beneficiários:
• 3.133 alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Guaporé, com idade entre 12 e 19 anos;
• 120 professores dessas escolas;
• Crianças e adolescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar, com fragilidades nos vínculos familiares ou 
comunitários;
• Adolescentes infratores que são acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social;
• Cerca de 50 crianças e adolescentes que são acolhidas em entidades assistenciais em turno inverso ao da 
escola;
• Visitantes ou não que acessam o site para ampliar seus conhecimentos e aproveitar o material que está 
disponibilizado.

Resultados Alcançados:
• Desenvolvimento inicial do site e manutenção do mesmo por equipe contratada; • Produção de 3.000 
folders e 200 cartazes que estão sendo distribuídos em escolas, instituições, comércio local, espaços culturais, 
lan houses, etc. • Criação de uma comunidade na rede social Orkut que já conta com 61 membros; • Produção 
de uma reportagem e duas entrevistas sobre o site, com divulgação nas rádios e jornais locais; • Capacitação 
de 40 professores da rede pública de ensino para serem parceiros do projeto, auxiliando o caminhar do 
professor com a turma na melhor utilização do laboratório da escola, realizando ações paralelas e focadas, 
direcionando suas matérias e trabalhos com suporte nos materiais didáticos disponibilizados no site; • 
Desenvolvimento de 20 ações informativas e demonstrativas, do Site Sentinela, nos laboratórios de informática 
de 02 escolas estaduais e 03 escolas municipais, junto a 409 alunos e 40 professores das 7ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, para divulgação, sensibilização e promoção do uso 
consciente do portal; • Recebimento de 30 mensagens de e-mail com dúvidas de internautas; • Cadastro 
de 125 internautas e visita de 1.098 internautas ao site; • Desenvolvimento de 12 oficinas, sendo 01 por 
semana, no laboratório de informática da Secretaria de Assistência Social e Habitação, usando tecnologia 
da informação e comunicação do site, complementando as ações do projeto “Recriando Sonhos”, para 
adolescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelas escolas municipais e menores infratores encaminhados 
pelo Poder Judiciário.

Nome do município: Porto Alegre
Nome do projeto: Wireless na Educação

Descrição:
Conectar as 93 escolas da Secretara Municipal de Educação de Porto Alegre, pelo modo wireless (sem fio) 
através de links de rádio e fibra ótica com alta disponibilidade (até 1 Mbps), oportunizando: acesso à Internet 
com banda larga de conexão na totalidade das escolas; integração à rede digital de telefonia municipal (RDTM) 
de todas as escolas, com redução de custos de telefonia em 50%, bem como redução de 100% dos custos 
de locação de linhas de dados; transmissão e recepção de dados mais seguras.

Beneficiários:
• 93 escolas;
• 68.000 mil alunos;
• 4.000 professores;
• 1.500 funcionários.

Resultados Alcançados:
• A substituição, nas escolas, do circuito de dados e da linha telefônica por um único enlace de rádio resultou 
na redução de custo e melhoria dos serviços de telecomunicação; • A instalação de 02 telefones VoIP por 
estabelecimento de ensino integrante do serviço rede digital de telefonia municipal (RDTM) da PMPA com o 
cancelamento das linhas comerciais existentes nos locais, proporcionando os seguintes benefícios: a. Roteamento 
das ligações de telefones fixos para celular de todos os ramais ligados na RDTM; b. Bloqueio das ligações para 
ramais pertencentes a RDTM que se utilizam do prefixo único da PMPA (3289), permitindo somente ligações 
“ramal-a-ramal”, entre as secretarias interligadas via RDTM, com custo zero; c. Escolha da rota de menor custo 
tanto para ligações locais como para demais localidades; d. Facilidade DDR (discagem direta a ramal), sem 
auxílio de telefonista; e. Centralização das operadoras de telefonia fixa e celular junto a PROCEMPA o que 
permite melhor gerenciamento dos recursos de telefonia. • Economia de 50% dos custos de telefonia; • 
Devolução de todos os circuitos de dados locados; • Economia de mais de R$ 100.000,00 mensais; • Melhoria 
alcançada na qualidade de serviços de comunicação; • Abertura do ano letivo com aula inaugural do prefeito 
através de vídeo-conferência transmitida a todas as escolas da rede.

Nome do município: Porto Vera Cruz
Nome do projeto: Fisquinho - Programa de Educação Fiscal

Descrição:
Estimular uma mudança gradual e contínua nos hábitos da população, com relação ao setor fiscal, a partir 
de estímulos ao público infantil, que atuará junto aos familiares e comunidade, através do aprendizado 
sobre educação fiscal.

Beneficiários:
• Comunidade de Porto Vera Cruz.

Resultados Alcançados:
• Criação do boneco Fisquinho – Amigo da Comunidade; • Realização do I Seminário Municipal de Educação 
Fiscal; • 1ª Gincana da Nota Fiscal; • Visitas às escolas municipais pelas equipes acompanhadas do boneco 
Fisquinho.



Nome do município: Porto Alegre
Nome do projeto: Porto Alegre em Cena

Descrição:
Promover evento anual em vários locais do município e oferecer à população a possibilidade de maior acesso a atividades culturais, por meio da 
democratização dos bens culturais, o direito à cidadania informada, a luta pela preservação das várias memórias do passado, o incentivo à criação 
artística e o caráter pedagógico da cultura como elemento civilizatório e de inclusão social. A continuidade das ações se dá num crescer com níveis 
superiores aos anos anteriores e devido ao alto nível dos espetáculos, os ingressos colocados à disposição a preços populares esgotam-se com 
antecedência.

Nome do município: Lindolfo Collor
Nome do projeto: Qualidade da Água para o Consumo Humano

Descrição:
Oferecer um abastecimento de água potável à população, com excelente qualidade, através do tratamento por pequenas ETA’s, bem como o monitoramento 
das principais fontes de poluição hídrica. O município não possui captação de água através dos rios. Ou seja, não utiliza captação dos cursos d’água, 
represas ou lagos, mas de captações subterrâneas. A coleta de água se dá através de poços rasos que captam água dos aquíferos freáticos e são 
suscetíveis à contaminação por microorganismos patogênicos, por isto a urgência na desinfecção. Contratação de empresa para aferição da qualidade 
da água e envia uma vez por mês amostras ao Laboratório Central do Estado - LACEN para análise. Além de implantar seu próprio Laboratório de análise, 
tendo como responsável funcionário efetivo da Prefeitura, encarregado de coletar várias vezes ao dia, as amostras. Nesse laboratório estão sendo 
efetuadas ainda, análises das bactérias transmitidas pelo mosquito da Dengue e Febre Amarela, inclusive para municípios próximos.

Nome do município: Santa Maria
Nome do projeto: Programa Municipal de Educação Fiscal

Descrição:
Conscientizar a sociedade da função socioeconômica do tributo, utilizando ações desenvolvidas em toda a rede de ensino do município, fato que envolve 
alunos, professores e comunidades escolares. Além disso, busca o despertar do cidadão para acompanhar a aplicação dos recursos materiais postos 
à disposição da Administração Pública para atender as demandas da sociedade local e seu bem-estar comum.

Nome do município: Pareci Novo
Nome do projeto: Desenvolvimento Sustentável e Garantia de Competitividade no Meio Rural

Descrição:
Gerar desenvolvimento sustentável ao meio rural mantendo as características, possibilitando uma produção de qualidade e a competitividade com 
outros grandes centros. O objetivo principal é o de criar condições para que as localidades do interior possam produzir, crescer e competir, mas com a 
permanência do homem na atividade rural. O projeto levou a eletrificação trifásica, poços artesianos e equipamentos para mecanização agrícola 
(pulverizadores, espalhadores de adubos, etc) às cinco comunidades rurais do município. O grande destaque desse projeto é que o investimento de R$ 
3.714.900,00 teve como recurso da prefeitura o montante de R$ 155.900,00, sendo o restante R$ 3.559.000,00 obtidos do Governo Federal. 

Nome do município: Farroupilha
Nome do projeto: Programa de Atendimento Domiciliar - PAD

Descrição:
Atender pacientes com dificuldades de locomoção ou acamados que estão fora das zonas geográficas atendidas pelo Programa de Saúde da Família 
– PSF. A equipe de trabalho é composta por um médico geriatra e uma enfermeira com especialização em curativos; atende toda a demanda existente 
no município.

Nome do município: Estrela
Nome do projeto: Estações Compactas de Tratamento de Esgoto - Uma Alternativa Econômica e
                                       Eficaz para a Promoção do Saneamento Básico

Descrição:
Promover de forma sistemática a implantação de estações compactas de tratamento de esgoto nas áreas consideradas críticas por falta de saneamento 
básico. Implantar, a médio prazo, uma alternativa econômica e eficaz no tratamento de efluentes domésticos no município. Acompanhar a eficiência, 
em laboratórios credenciados, das estações compactas de tratamento de esgoto e beneficiadas.

Menção Honrosa



Certificado de
Reconhecimento

Nome do município:Nome do projeto:

Caminhos da Leitura
Pequeno Jardineiro
Projeto Vida Saudável
Programa de Acompanhamento da Dupla Mãe e Bebê: Nove Meses e um Despertar
Corredor Ecológico do Rio Taquari
Rede de Apoio Social
Programa de Vigilância ao Câncer de Mama – VIGIMAMA
Programa Municipal água para todos
Centro de Pesquisa, Formação e Atendimento Rodrigo Marcelino
Sistema Integrado de Assistência Social
Programa Caxias Navegar
Programa Municipal de Integração Sócioeducativo
Agroindústria Familiar
Centro de Capacitação Digital - Unidade Restinga
Salvar Vidas/Bombeiros Mirins
Inclusão Digital como Instrumento de Cidadania
Plano de Manejo das Dunas
Propriedade Legal
Acessa Fagundes Varela
Crescer e Preservar: Programa de Desenvolvimento Sustentável de Marau
Formação de Recursos Humanos para o Agronegócio
Sete ao Entardecer: A Cultura da gente para a nossa gente
Sementes do Amanhã
Educação Fiscal, Cultura e História
Desenvolvimento Local do Setor Primário
Centro da Cidadania
As tecnologias da informação como instrumento de democratização e construção social do conhecimento
Casa para Todos
Projeto de Geração de Renda - Reciclando Sonhos
Guarda Mirim: A Segurança Pública como responsabilidade do Estado e do Cidadão
Música na Escola
Inclusão Digital

.............................................................................................................................................................................. Farroupilha
 ................................................................................................................................................................................ Nova Prata

................................................................................................................................................................................... Estrela 
.......................................................................... Guaporé

............................................................................................................................................................... Estrela
..................................................................................................................................................................... Balneário Pinhal 

.............................................................................................................. Caxias do Sul
.............................................................................................................................................................Giruá 

..................................................................................................Cachoeirinha 
.............................................................................................................................................Porto Alegre

..................................................................................................................................................................Caxias do Sul 
..................................................................................................................Santa Clara do Sul

.................................................................................................................................................................................... Estrela 
............................................................................................................................ Porto Alegre

..................................................................................................................................................................... Estrela
.................................................................................................................................Dois Irmãos 

.......................................................................................................................................................................... Osório 
....................................................................................................................................................................... Esperança do Sul 

............................................................................................................................................................... Fagundes Varela
..............................................................................................Marau

...............................................................................................Santo Antônio da Patrulha
...................................................................................................................... Pelotas 

.......................................................................................................................................................................Lindolfo Collor
........................................................................................................................................................ Paim Filho

...................................................................................................................................Campinas do Sul
......................................................................................................................................................Santo Antônio da Patrulha

..............................Cachoeirinha 
.............................................................................................................................................................................................Pinhal 

.......................................................................................................................Lindolfo Collor 
............................................................................Pelotas

....................................................................................................................................................................... Passo do Sobrado 
................................................................................................................................................................................................ Pinhal 

Balneário Pinhal

Barra do Guarita

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Campinas do Sul

Campo Bom

Caraá

Caxias do Sul

Dois Irmãos

Dom Pedrito

Esperança do Sul

Estrela

Fagundes Varela

Farroupilha

Giruá

Guaporé

Ibirairas

Itacurubi

Ivoti

Lindolfo Collor

Marau

Montenegro

Muitos Capões

Nova Prata

Osório

Paim Filho

Panambi

Palmitinho

Pareci Novo

Passo do Sobrado

Palmitinho

Pelotas

Pinhal

Pirapó

Porto Alegre

Porto Vera Cruz

Quaraí

Rio Grande

Ronda Alta

Salvador do Sul

Santa Clara do Sul

Santa Maria

Santo Antônio da Patrulha

São João da Urtiga

Teutônia

Três Arroios

Vila Lângaro

Xangri-lá

Total de municípios: 47
Total de projetos: 129

Municípios Inscritos no
Prêmio Gestor Público 2009



Municípios Vencedores do
Prêmio Gestor Público 2009

1. Balneário Pinhal

2. Cachoeirinha

3. Campinas do Sul

4. Caxias do Sul

5. Dois Irmãos

6. Esperança do Sul

7. Estrela

8. Fagundes Varela

9. Farroupilha

10. Giruá

11. Guaporé

12. Lindolfo Collor

13. Marau

14. Montenegro

15. Nova Prata

16. Osório

17. Paim Filho

18. Pareci Novo

19. Passo do Sobrado

20. Pelotas

21. Pinhal

22. Porto Alegre

23. Porto Vera Cruz

24. Santa Clara do Sul

25. Santa Maria

26. Santo Antônio da Patrulha

Total de municípios: 26
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