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APRESENTAÇÃO 
 

A vinculação da programação pública com o território está proposta 
na Constituição Federal de 1988, conforme disposto no artigo 165, tendo sido 
reforçada pela Constituição Estadual de 1989, em seu artigo 144.  

O Caderno de Regionalização do Plano Plurianual 2020-2023 – 
Novas Façanhas contém a expressão territorial dos programas temáticos, 
ações programáticas e iniciativas que constam na Lei do Plano. A 
regionalização do Plano permite que se tenha maior transparência nas ações 
públicas, na medida em que a população pode conhecer detalhes do que foi 
programado para sua região. Também qualifica o controle do gasto e a 
avaliação das políticas públicas. 

Objetivando aperfeiçoar a regionalização dos resultados da ação 
pública, para a elaboração do PPA 2020-2023 foram realizadas Sínteses 
Territoriais sobre questões setoriais consideradas prioritárias. Além disso, 
incentivaram-se os órgãos a consultar o Atlas Socioeconômico do Estado do 
Rio Grande do Sul, os Planos Estratégicos dos COREDEs, bem como outras 
bases de dados e informações disponibilizadas pela Secretaria do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Foram também utilizadas, a contribuições 
dos COREDEs, encaminhadas quando da realização do Fórum Regional. Os 
resultados da regionalização de produtos e metas da Administração estadual 
estão publicados no Caderno de Regionalização 2020-2023.  

Para a regionalização, foram utilizadas três escalas: as 9 Regiões 
Funcionais de Planejamento; os 28 COREDEs; e os 497 municípios. Neste 
documento, os produtos passíveis de regionalização foram agregados por 
Região Funcional de Planejamento. Assim, os Cadernos de Regionalização 
compreendem parte das iniciativas e produtos regionalizados no momento da 
elaboração do PPA 2020-2023. 

Figura 1 - Regiões dos COREDEs e Regiões Funcionais de Planejamento 

 
Fonte: SEPLAG.
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 43.900

Escola conectada unidade 69

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

INNOVA - Desenvolvimento e 

implantação de Ecossistemas 

Regionais de Inovação no RS

SICT O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio 

Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação 

entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e 

os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas 

regiões do Estado em prol de uma agenda comum de 

desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências 

internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro 

partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e 

Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e 

Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos 

diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por 

meio da pactuação das entidades representativas de cada região e 

da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar 

capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e 

investimentos intensivos em conhecimento.

Ecossistema Regional de Inovação 

estabelecido

unidade 1

Projeto de inovação executado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 52

 0,00
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 100

Workshop regional organizado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 165

Projeto de pesquisa ativo unidade 168

 0,00
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 30.000

 0,00
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 2.600

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 25.248

 0,00
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

NOVOS NEGÓCIOS E COMERCIALIZAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Abastecimento de hortifrutigranjeiros 

do Rio Grande do Sul

CEASA Organização do abastecimento de hortifrutigranjeiros do Rio Grande 

do Sul, auxiliando o crescimento dos produtores, atacadistas e 

varejistas, promovendo uma formação de preços saudável, através 

de um centro de oferta e procura, disponibilizando serviços como 

limpeza, segurança, manutenção, fiscalização de embalagens, 

classificação e sanidade de produtos, informação de mercado e 

retorno do ICMS aos municípios, visando a harmonia dos interesses 

dos clientes, empregados, acionistas e a melhoria da qualidade de 

vida da população gaúcha.

Alimento comercializado no complexo 

CEASA/RS

t 2.525.000

Usuário beneficiado pelo complexo da 

CEASA/RS

unidade 24.000

 0,00
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Ordenamento 

Territorial das Regiões 

Metropolitanas e Aglomerados

METROPLAN Formulação de políticas e diretrizes que promovam a organização 

territorial e o desenvolvimento sustentável, através da elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. 

Assessoramento técnico aos municípios na elaboração e/ou revisão 

dos planos diretores dos municípios de atuação. Apoio e 

assessoramento aos municípios através de compatibilizações de 

ações governamentais. Realização de projetos e estudos de gestão 

integrada para o desenvolvimento sustentável e integrado dos 

municípios que compõem as Regiões Metropolitanas ou 

Aglomerações Urbanas conforme as diretrizes do Estatuto da 

Metrópole. Articulação de instrumentos de governança 

interfederativa no campo do desenvolvimento urbano e regional. 

Regularização e organização à Região Metropolitana da Serra 

Gaucha. Revisão da legislação para Planejamento Urbano.

Estatuto da Metrópole aplicado % 80

Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado nas Regiões Metropolitanas e 

Aglomerações - PDUI elaborado

% 100

Plano Regional e Municipal assessorado unidade 30

Projeto de Parcelamento do Solo 

aprovado

unidade 780

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Planejamento e 

da Mobilidade Urbana nas Regiões 

Metropolitanas, Aglomerações 

Urbanas e Regionais

METROPLAN Promoção de estudos, acompanhamento, anteprojetos, projetos e 

obras de engenharia nas intervenções para requalificar e ampliar o 

sistema estruturante viário. Formular políticas e diretrizes que 

promovam o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e municípios através de 

ações integradas nas esferas  Federal, Estadual e Municipal, em 

articulação com as secretarias do Estado e COREDEs. Acompanhar 

as obras de engenharia para requalificar e implantar sistema 

estruturante de transporte metropolitano de passageiros nas Regiões 

Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

Compatibilização das ações 

governamentais qualificada

unidade 1

Infraestrutura viária qualificada km 22

Projeto de revitalização dos municípios 

analisado

unidade 5

Reestruturação da intervenção viária 

implantada

km 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento e qualificação do 

Sistema de Transporte Metropolitano

METROPLAN Conclusão do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte 

Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Elaboração do Plano de 

Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de 

Passageiros no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha 

(RMSG) e das aglomerações (Aulinor e Ausul). Regularizar as 

concessões do serviço de transporte metropolitano de passageiros 

na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprimorar os serviços de 

transporte na RMSG e Aglomerações Urbanas (Aulinor e Ausul). 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão de informações do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros através de 

melhorias na operacionalização do sistema. Implantação de banco 

de dados integrados. Qualificação no atendimento ao usuário do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros, Melhoria na 

fiscalização e controle da frota de veículos de transporte 

metropolitano de passageiros. Qualificar os escritórios regionais. 

Reformas, ampliação e manutenção dos Terminais Metropolitanos e 

aglomerações. Requalificação do sistema viário metropolitano.

Plano de Gestão no âmbito da Região 

Metropolitana de Porto Alegre elaborado

% 100

Serviço aperfeiçoado % 100

Terminal metropolitano qualificado unidade 3

 0,00
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INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a famílias em vulnerabilidade 

social cadastradas no CadÚnico 

(Segunda Água)

SEAPDR Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de 

pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores 

em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, 

aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança 

alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.

Agricultor beneficiado com tecnologias 

sociais para segurança alimentar e 

hídrica

unidade 168

 0,00
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INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 141

Bolsa prodiscência concedida unidade 410

Curso de graduação ofertado unidade 13

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 323

Bolsa de extensão concedida unidade 100

Empresa júnior implementada unidade 4

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 172.200

Projeto de extensão realizado unidade 268

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado

unidade 4

Produção científica publicada unidade 316

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 4

Município apoiado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estruturação de novos produtos e 

destinos, promovendo a ampliação e 

a diversificação da oferta turística

SEDETUR Prestação de assessoria técnica à estruturação de novos produtos e 

destinos, organização dos segmentos turísticos prioritários,  

promoção de encontros técnicos e estudos de posicionamento de 

mercado, visando à inserção de novos destinos e produtos no 

mercado estadual e nacional, bem como apoio à comercialização 

dos produtos por meio de rodadas de negócios, feiras e workshops. 

Realização de jornadas técnicas para trabalhar a segmentação da 

oferta e tendências do turismo.

Novo produto e destino desenvolvido unidade 1

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovia Pedagiada

EGR Aumento da capacidade das rodovias pedagiadas por meio de sua 

duplicação, implantação de terceira e quarta faixas de trânsito, com 

a finalidade de adequá-las aos volumes de tráfego, aprimorando 

suas condições de mobilidade e segurança. Compreende a 

execução de serviços relativos a todos os projetos de engenharia, 

desapropriações de imóveis, projetos ambientais, serviços de 

terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte correntes e 

especiais, sinalização, interseções, serviços complementares, 

supervisão e fiscalização.

Rodovia pedagiada com capacidade 

ampliada

km 2,66

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovias

DAER Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação 

de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta 

faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de 

acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e 

estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender 

a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes 

de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. 

Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, 

interseções e serviços complementares.

Rodovia com capacidade ampliada km 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção e Restauração de Obras 

de Arte Especiais

DAER Visa executar todos os serviços destinados a expansão e 

qualificação das Obras de Arte Especiais ( Pontes, viadutos, 

passagens inferiores, obras de contenção, passarelas e túneis) do 

sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção, reconstrução, restauração 

e ampliação de capacidade das Obras de Arte Especiais , incluindo 

todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, 

desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

sinalização, serviços complementares, custos referentes ao meio 

ambiente, supervisão e fiscalização.

Obra de arte especial construída unidade 6

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 40

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção e Conservação de 

Rodovia Pedagiada

EGR Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços 

compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, 

revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, 

sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, 

operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de 

domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de 

meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços 

e os projetos necessários à realização das obras serão contratados 

pela EGR junto a firmas especializadas.

Rodovia pedagiada mantida e 

conservada

km 269,59

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Obras na Malha Rodoviária 

Pedagiada

EGR Realização de melhorias na malha rodoviária pedagiada estadual 

com a implantação de interseções e obras de arte especiais visando 

aprimorar as condições de mobilidade e acesso, facilitando o 

deslocamento de usuários e cargas e aumentando a segurança dos 

usuários.  A EGR mediante processo licitatório contratará o projeto e 

a execução dos serviços.

Obra de arte especial implantada unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração de Rodovia Pedagiada EGR Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços 

complementares, bem como restauração de obras de arte correntes 

especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A 

EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos 

serviços.

Rodovia pedagiada restaurada km 259,36

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 186.279

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 30.326.400

Economia de esgoto atendida unidade 90.374

Economia de esgoto disponibilizada unidade 105.624

Rede de esgoto assentada m 757.990

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 22.206.403

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 431.800

Redução de perdas realizada % 1.351,53

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 348

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de redes de distribuição

CEEE-D Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a 

confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área 

de concessão da CEEE-D.

Capacidade de rede de distribuição 

expandida

kVA 195.937

Unidade consumidora regularizada unidade 14.000

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de Subtransmissão

CEEE-D Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica 

para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de 

subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

 Capacidade Linhas de Transmissão 

expandida

km 70,1

Capacidade de subtransmissão 

expandida

MVA 75

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Geração de Energia Fotovoltaica no 

Parque Estadual de Exposições Assis 

Brasil

SEAPDR Instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados do Parque de 

Exposições Assis Brasil (PEEAB), em Esteio, tornando-o 

autosuficiente em energia elétrica. Além de ser um projeto 

ecológico, pois produzirá energia limpa com a luz do sol, permitirá 

reduzir o gasto mensal com energia elétrica. A energia solar 

produzida pelos painéis fotovoltaicos será convertida em energia 

elétrica que poderá ser usada para abater o consumo de órgãos do 

Estado, pois o excedente é reaproveitado através de um medidor 

bidirecional, com saldo de armazenamento vigente por 5 anos.

Painel fotovoltaico em funcionamento unidade 100

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 124

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação dos Portos e 

Hidrovias do  RS

SUPRG Implementação de processo de desenvolvimento  e modernização 

do modelo de gestão setorial adaptando-o  às crescentes demandas 

do setor transportador das exigências do Estado e da União. 

Transformação da Autarquia em Empresa Pública, assegurando-lhe 

autonomia administrativa e financeira para a sua operação, visando  

garantir a manutenção da navegabilidade do sistema hidroviário, 

mediante a viabilização dos serviços de dragagem e a sinalização 

náutica do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e 

da malha hidroviária, por meio de parcerias com a União e com o 

setor privado, além da adequação dos calados  e dos berços de 

atracação dos Portos do RS. Visando ainda modernizar a 

infraestrutura de apoio a operação implementando atividades 

necessárias ao atendimento das legalidades e melhorias, como 

adequações nos armazéns, rede elétrica e prédios administrativos. 

Aumento da segurança da navegação, dotando o Complexo 

Hidroportuário gaúcho de um sistema integrado de gerenciamento de 

informações do tráfego de embarcações dotado de tecnologia de 

monitoramento ambiental. Garantia e fomento permanente da 

disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas 

infraestruturas  para recebimento de mercadorias e embarcações de 

longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as 

respectivas áreas de influência, através da modernização da 

estrutura de acostagem e da superestrutura portuária, garantindo 

ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do 

RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no 

crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do 

Estado.

Hidrovia  dragada m3 3.611.977

Hidrovia sinalizada % 100

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Cliente atendido unidade 24.927

Rede de distribuição de gás natural 

ampliada

km 189,5

Volume de gás distribuído m3/d 2.292.372

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do mercado de 

biometano no estado

SULGAS A ação será realizada através do incentivo à implantação de projetos 

de produção distribuída de Biometano em diferentes regiões 

funcionais, que possam produzir e fornecer o energético a partir de 

distintos substratos com vistas à injeção na rede de distribuição. 

Para a consecução é prevista a realização de Chamada Pública para 

seleção de propostas para aquisição de Biometano. A Sulgás até 

2023, se propõem a adquirir 22.000 m³/dia de Biometano de 

Produtores contratados na Chamada Pública que está sendo 

realizada em 2019.

Projeto de geração de biometano 

contratado

unidade 2

Volume de  biometano distribuído m3/d 4.500

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 480.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 433.182.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 18.099

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 24

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 24

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 285

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 682

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 682

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 36.220

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 682

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 740

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 337.395

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 8.784

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 682

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 36

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 14

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 11.319

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 37

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 25

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 682

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 25.221

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 682

Escola estadual com SAERS implantado unidade 682

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 295

 0,00

34



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 682

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 688

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 40

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 41

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 329.409

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 682

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 682

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 682

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 300

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Segurança Pública para a 

Comunidade Escolar

SSP Realização do patrulhamento nas escolas das redes pública e 

privada, com vistas a garantir a tranquilidade e o ambiente propício 

ao ensino. Continuidade e ampliação dos programas de preservação 

ao uso de drogas e de promoção da cultura de não violência, tais 

como PROERD e o Papo de Responsa.

Aluno atendido pelo projeto BOMBEIRO 

NA ESCOLA

unidade 8.000

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 195

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão de  Projetos, Estudos de 

Alternativas e Concepções de Obras  

para Prevenção de Cheias na Região 

Metropolitana de Porto Alegre

METROPLAN Elaboração de estudos de alternativas e concepções para 

prevenção de cheias da Bacia do Rio Caí para beneficiar a 

população atingida.Concluir os EIA-RIMA e Projetos Executivo das 

Bacias do rio dos Sinos, Gravataí, Gravataí e Afluentes (Arroio 

Feijó) e Município de Eldorado do Sul. Execução de obras 

estruturantes na Bacia do Rio Gravataí e Afluentes (Arroio Feijó). 

Parceria com outros entes e/ou instituições na captação de recursos 

para conclusão do Plano Metropolitano de Proteção Contra Cheias, 

elaboração do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, 

Integração dos Planos de Desenvolvimentos Regionais, Elaboração 

de Plano de Drenagem com banco de dados em nível regional e 

municipal, Planejamento Integrado utilizando as sub-bacias para 

controle da ocupação do solo e zoneamento entre municípios.

Banco de dados para macrodrenagem 

em nível regional e municipal nas Bacias 

dos rios Caí, Arroio Feijó, Sinos, 

Gravataí e município de Eldorado do Sul 

elaborado

% 100

Complementação dos  Estudos de 

Concepção e Alternativa, Estudos de 

Impacto Ambiental, Projeto Básico, 

Projeto Executivo, e Obras Estruturantes 

na Bacia do Rio Caí implantado

% 100

Estudo de Impacto Ambiental, Projeto 

Básico, Projeto Executivo, e Obras 

Estruturantes na Bacia do Rio dos Sinos 

implantado

% 100

Estudo de Impacto Ambiental, Projeto 

Básico, Projeto Executivo, e Obras 

Estruturantes na Bacia do Rio Gravataí  

implantado

% 100

Estudo de Impacto Ambiental, Projeto 

Básico, Projeto Executivo, e Obras 

Estruturantes na Bacia do Rio Gravataí 

e Afluente (Arroio Feijó) implantado

% 100

Estudo de Impacto Ambiental, Projeto 

Básico, Projeto Executivo, e Obras 

Estruturantes no Minicípio de Eldorado 

do Sul implantado

% 90

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 2

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 1.148

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 28

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 450

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 1.644

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 2.464

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulariza RS - Regularização 

Fundiária  e Urbana

SOP Transferência da propriedade de imóveis remanescentes da 

COHAB-RS para mutuário com autorização para escritura, 

comprador com "contrato de gaveta" e morador sem documentação 

de compra e venda. Levantamentos topográficos para a retificação  

cartorial da gleba de terra de propriedade do Estado  e dos lotes 

ocupados pelas famílias de baixa renda. Ações de  assistência 

social para a identificação  e  levantamento cadastral das famílias 

de baixa renda nos aglomerados subnormais cujas áreas são de 

propriedade do Estado. Elaboração de estudos e projetos 

urbanísticos e de engenharia sanitária. Obras para urbanização e 

saneamento dos lotes. Emissão de termos de legitimação fundiária 

para legalizar a  habitação das famílias nas áreas do Estado.

Família assistida por Termo de 

Legitimação Fundiária

unidade 2.469

Lote com melhoria de infraestrutura unidade 1.716

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 100

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 10.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 60

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 5.892

Carteira de trabalho emitida unidade 353.572

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 2.533.924

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 58.928

Vaga de trabalho captada unidade 157.144

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 309

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 6.335

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 14.252

Casa de artesão aberta unidade 7

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 96

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 6.285

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 13.090

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação no atendimento  da 

política estadual de assistência 

social

STAS Qualificação no atendimento da política estadual de assistência 

social. Por meio de apoio técnico, educação permanente aos 

gestores e trabalhadores e repasse de recurso aos Fundos 

Municipais de Assistência Social, nas modalidades CREAS, CRAS, 

Centro Dia, Residência Inclusiva. Busca-se melhorar a assistência 

do usuário que será atendido na esfera municipal. Promover o 

acolhimento de provisório de pessoas e de seus acompanhantes, 

que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento durante 

o tratamento de doenças graves fora da localidade de sua 

residência.

Acolhimento realizado - Casas da 

Solidariedade

unidade 12.960

 0,00
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QUALIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Finalização da obra do Teatro da 

Ospa

SEDAC Finalização da construção do novo teatro da OSPA, incorporando a 

orquestra, a administração e a escola de música em um só local, 

propiciando melhores condições de trabalho e economicidade.

Teatro construído unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção das Instituições 

Culturais do Estado

SEDAC Garantir as despesas de manutenção dos bens culturais e históricos 

das diversas instituições culturais - museus, bibliotecas e casas de 

cultura do Estado.

Instituição Cultural mantida unidade 23

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Recuperação de acervos dos museus 

gaúchos

SEDAC Restauração de acervos do Museu Histórico Farroupilha através de 

um acordo de cooperação com a UFPEL. Restauração do acervo do 

Museu Júlio de Castilhos através de acordos de cooperação ou 

projetos de incentivo à cultura. Restauração do acervo do Museu 

Hipólito José da Costa através dos recursos do edital de 

recuperação de bens lesados do Ministério Público. Aquisição de 

mobiliário para a qualificação das reservas técnicas dos Museus do 

Estado através das leis de incentivo à cultura ou doações 

empresariais. Utilização de sistema de informação para disponibilizar 

informações sobre os acervos para o público externo.

Acervo museológico disponibilizado ao 

público

unidade 8

Acervo museológico recuperado unidade 2

Reserva técnica requalificada unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Requalificação de museus por meio 

de parceria público-privada

SEDAC Recuperação do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul através 

de parceria público-privada e das Leis de Incentivo à Cultura; 

requalificação do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul e do 

Museu Estadual do Carvão através de parceria público-privada e 

Leis de incentivo à Cultura. Recuperação do Parque Histórico de 

Bento Gonçalves através de parceria com a prefeitura Municipal de 

Cristal. Elaboração de sistemas de sustentabilidade econômica para 

todas as instituições através de parcerias com o setor privado.

Museu recuperado através de parceria 

público privada

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração e requalificação de 

prédios históricos culturais

SEDAC Restauração da estrutura física do Museu Júlio de Castilhos, do 

Museu Hipólito José da Costa e do Memorial do Rio Grande do Sul 

com recursos do PAC Cidades Históricas do Governo Federal . 

Restauração das estruturas do MARGS com recursos do Fundo de 

Diretos Difusos do Ministério da Justiça. Restauração das 

estruturas da Casa de Cultura Mário Quintana com recursos 

oriundos da Lei Rouanet. Execução de mais uma etapa da 

restauração da Biblioteca Pública do Estado com recursos oriundos 

do edital do BNDES.

Prédio histórico restaurado ou 

requalificado por intermédio de 

programas de governo

unidade 5

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 9

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 2

Novo Centro de Semiliberdade 

implantado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Centro de Atendimento com espaço 

escolar qualificado

unidade 3

Centro de Convivência e 

Profissionalização (CECONP) reformado 

e equipado

unidade 1

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 1.756

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 113.400

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 34.040

Paratleta acompanhado unidade 900

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de uma Cultura de 

Acessibilidade

FADERS Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de 

acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através 

de ações e projetos coordenados  para a promoção de valores, 

princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma 

Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e 

equiparação das oportunidades e das formas  de acesso a bens 

sociais na sociedade gaúcha.

Município participante da Praia Acessível unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 180

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 14.000

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 5

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 200

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 8

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 80.964

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 294.104

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 25.248

Termo Circunstanciado remetido unidade 166.116

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 14

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 2.088

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 3.268

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 888

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gabinete de Gestão integrada - GGI SSP Elaboração e Execução de Politicas voltadas à gestão integrada de 

processos e decisões nos Órgãos de Segurança Pública, integração 

entre os Órgãos do Sistema de Segurança Pública  Estadual e de 

outros entes Federativos, assim como destes com a sociedade. 

Objetiva-se a diminuição dos entraves burocráticos e institucionais 

para viabilizar um melhor atendimento ao cidadão.

Gabinete de Gestão Integrada Regional 

implantado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Instalação efetiva das Áreas 

Integradas de Segurança Pública 

(AISPs)

SSP Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), 

a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, 

aprimorando o atendimento ao cidadão.

Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) instalada

unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da qualidade de vida e da 

saúde dos profissionais de 

Segurança Pública

SSP Redução do abseintismo  a partir do cuidado com a saúde do 

servidor, tanto no campo físico quanto no campo emocional, 

vislumbrando um maior bem estar e, consequentemente, melhor 

atendimento dos anseios do cidadão.

Atendimento realizado no sistema de 

saúde da Brigada Militar

unidade 286.000

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 3.196

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 682

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Incentivo à implantação dos Centros 

de Atendimento Integrado para 

crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência.

SES Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos 

Centros de Antedimento Integrado para crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de 

atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, 

serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e 

efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao 

atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da 

rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às 

vítimas.

Serviço habilitado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 11

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 10

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 15.168

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 17.856

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 70

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 42

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 8

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 28

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização da Gestão e da 

Assistência em Saúde

SES Informatização das Centrais Estadual de Regulação Hospitalar e 

Ambulatorial e das Centrais Regionais (CRSs); Implementação 

informatizada dos Sistemas de Urgência; Implantação da Central 

Estadual de Regulação de Saúde Mental; Desenvolvimento de 

sistemas para busca ativa de casos de iminência de suicídio e 

agressão, através de algorítimo de inteligência artificial; 

Qualificação e informatização dos processos de trabalho da Central 

Estadual de Transplantes; Cofinanciamento estadual para 

manutenção e ampliação das bases do SAMU e das Unidades de 

Pronto Atendimento 24 horas - UPA 24h; Transportes de urgência e 

emergência regulados (aéreo e terrestre através de UTI móvel); 

Compra de procedimentos e internações hospitalares 

(regulado/judicial); Manutenção das centrais de regulação; 

Cooperação com o Centro de Comando e Controle do Estado 

(CCCE/RS); Implementação e qualificação das Tecnologias de 

informação no SUS; Integração informatizada entre a Regulação 

Estadual e as centrais de regulação municipais.

Central Estadual de Regulação de Saúde 

Mental implantada

% 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 8

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 2

 0,00

52



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regionalização e Organização das 

Redes

SES Constituição das redes prioritárias de atenção ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidade com base nas 

necessidades de saúde identificadas inclusive dos hospitais 

próprios, com ampliação do número de leitos. Apoio à estruturação 

da Rede Estadual de Oncologia e padronização dos serviços e 

protocolos de atendimento aos pacientes e seus familiares. Apoio à 

implantação de hospitais regionais. Constituição das redes de 

atenção por meio da identificação dos pontos de atenção com as 

devidas condições técnicas, credenciá-los e/ou habilitá-los, 

devidamente contratualizados com as respectivas referências 

submetidas às instâncias de pactuação, com ações e serviços de 

saúde reguladas pelos respectivos gestores. As redes de atenção 

consideram como ponto de atenção, também, os consórcios, 

unidades próprias e serviços públicos municipais. Quanto à 

contratualização e ao monitoramento das ações e serviços 

prestados, qualificar os processos de controle e avaliação.

Leito de saúde prisional ampliado unidade 104

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 11

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 18

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 281

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 727

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 5

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 70

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 51

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valorização da Residência Integrada 

em Saúde

SES Fortalecer o Programa de Residência Integrada em Saúde (RIS) 

desenvolvido pela Escola de Saúde Pública (ESP), compreendendo 

os Programas de Residência Médica e de Residência 

Multiprofissional em Saúde. Qualificar as ênfases e os campos de 

práticas, tendo a ESP como referência na criação e na manutenção 

de Programas de RIS descentralizados no Estado.

Bolsa de residência disponibilizada unidade 720

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 4.218

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 32

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Leito de Gestante de Alto Risco 

ampliado

unidade 52

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 7

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 1.197

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Prestação de Serviços de 

Atendimento aos Usuários

EGR Prestação de serviços de socorro rodoviário com a remoção de 

veículos e resgate médico aos usuários. Os serviços de resgate 

médico serão terceirizados com a contratação de empresa 

especializada. A remoção de veículos será realizada por contratação 

de terceiros ou de forma direta pela EGR, com seus próprios 

recursos e com credenciamento para disponibilização de guinchos 

destinados à remoção de veículos com pane mecânica ou 

acidentados.

Praça de pedágio com ambulância 

disponibilizada

unidade 4

Praça de pedágio com serviço de 

remoção de veículos disponibilizado

unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Programa "Vida no Trânsito" SES Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no 

trânsito e promoção da saúde.
Município com Programa "Vida no 

Trânsito" implantado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Redução das doenças 

infectocontagiosas

SES Implementar ações de saúde voltadas para a redução das doenças 

infectocontagiosas (hepatites, tuberculose, HIV/Aids, Sífilis, entre 

outras). Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como 

realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar 

pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês 

temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, 

convênios e contratos.

Cuidado em IST/AIDS/HIV ampliado e 

pactuado por serviço especializado

unidade 3

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 6.400

Escola conectada unidade 17

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

INNOVA - Desenvolvimento e 

implantação de Ecossistemas 

Regionais de Inovação no RS

SICT O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio 

Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação 

entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e 

os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas 

regiões do Estado em prol de uma agenda comum de 

desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências 

internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro 

partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e 

Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e 

Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos 

diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por 

meio da pactuação das entidades representativas de cada região e 

da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar 

capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e 

investimentos intensivos em conhecimento.

Ecossistema Regional de Inovação 

estabelecido

unidade 1

Projeto de inovação executado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 16

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 20

Workshop regional organizado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 32

Projeto de pesquisa ativo unidade 36

 0,00
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 1.268

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 8.480

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a famílias em vulnerabilidade 

social cadastradas no CadÚnico 

(Segunda Água)

SEAPDR Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de 

pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores 

em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, 

aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança 

alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.

Agricultor beneficiado com tecnologias 

sociais para segurança alimentar e 

hídrica

unidade 472

 0,00
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INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 30

Bolsa prodiscência concedida unidade 82

Curso de graduação ofertado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 28

Bolsa de extensão concedida unidade 23

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 46.200

Projeto de extensão realizado unidade 59

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado

unidade 4

Produção científica publicada unidade 72

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 2

Município apoiado unidade 2

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 12,5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 42

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção e Conservação de 

Rodovia Pedagiada

EGR Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços 

compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, 

revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, 

sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, 

operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de 

domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de 

meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços 

e os projetos necessários à realização das obras serão contratados 

pela EGR junto a firmas especializadas.

Rodovia pedagiada mantida e 

conservada

km 156,32

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração de Rodovia Pedagiada EGR Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços 

complementares, bem como restauração de obras de arte correntes 

especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A 

EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos 

serviços.

Rodovia pedagiada restaurada km 156,32

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 12.626

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Economia de esgoto atendida unidade 4.977

Economia de esgoto disponibilizada unidade 5.927

Rede de esgoto assentada m 58.458

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 1.246.101

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 112.682

Redução de perdas realizada % 717,11

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 50

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de redes de distribuição

CEEE-D Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a 

confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área 

de concessão da CEEE-D.

Capacidade de rede de distribuição 

expandida

kVA 4.082

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de Subtransmissão

CEEE-D Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica 

para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de 

subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

 Capacidade Linhas de Transmissão 

expandida

km 1,7

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 56

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação dos Portos e 

Hidrovias do  RS

SUPRG Implementação de processo de desenvolvimento  e modernização 

do modelo de gestão setorial adaptando-o  às crescentes demandas 

do setor transportador das exigências do Estado e da União. 

Transformação da Autarquia em Empresa Pública, assegurando-lhe 

autonomia administrativa e financeira para a sua operação, visando  

garantir a manutenção da navegabilidade do sistema hidroviário, 

mediante a viabilização dos serviços de dragagem e a sinalização 

náutica do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e 

da malha hidroviária, por meio de parcerias com a União e com o 

setor privado, além da adequação dos calados  e dos berços de 

atracação dos Portos do RS. Visando ainda modernizar a 

infraestrutura de apoio a operação implementando atividades 

necessárias ao atendimento das legalidades e melhorias, como 

adequações nos armazéns, rede elétrica e prédios administrativos. 

Aumento da segurança da navegação, dotando o Complexo 

Hidroportuário gaúcho de um sistema integrado de gerenciamento de 

informações do tráfego de embarcações dotado de tecnologia de 

monitoramento ambiental. Garantia e fomento permanente da 

disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas 

infraestruturas  para recebimento de mercadorias e embarcações de 

longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as 

respectivas áreas de influência, através da modernização da 

estrutura de acostagem e da superestrutura portuária, garantindo 

ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do 

RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no 

crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do 

Estado.

Hidrovia  dragada m3 160.000

Hidrovia sinalizada % 100

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Cliente atendido unidade 10

Rede de distribuição de gás natural 

ampliada

km 20

Volume de gás distribuído m3/d 24.988

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do mercado de 

biometano no estado

SULGAS A ação será realizada através do incentivo à implantação de projetos 

de produção distribuída de Biometano em diferentes regiões 

funcionais, que possam produzir e fornecer o energético a partir de 

distintos substratos com vistas à injeção na rede de distribuição. 

Para a consecução é prevista a realização de Chamada Pública para 

seleção de propostas para aquisição de Biometano. A Sulgás até 

2023, se propõem a adquirir 22.000 m³/dia de Biometano de 

Produtores contratados na Chamada Pública que está sendo 

realizada em 2019.

Projeto de geração de biometano 

contratado

unidade 1

Volume de  biometano distribuído m3/d 17.300

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 380.000

 0,00

72



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Governança e Gestão

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 2

 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 109.833.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 1.247

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 20

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 82

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 189

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 189

 0,00

74



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 2.492

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 189

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 160

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 55.565

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 1.533

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 189

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 12

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 2

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 11.919

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 36

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 189

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 4.151

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 189

Escola estadual com SAERS implantado unidade 189

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 189

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 191

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 9

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 10

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 54.698

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 189

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 189

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 189

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 165

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 218

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 356

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 228

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 340

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 8

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 2.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 12

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 916

Carteira de trabalho emitida unidade 54.980

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 394.016

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 9.164

Vaga de trabalho captada unidade 24.436
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 420

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 1.032

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 2.320

Casa de artesão aberta unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 32

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 1.024

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 630

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432
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QUALIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção das Instituições 

Culturais do Estado

SEDAC Garantir as despesas de manutenção dos bens culturais e históricos 

das diversas instituições culturais - museus, bibliotecas e casas de 

cultura do Estado.

Instituição Cultural mantida unidade 1

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 4.200

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 4.360

Paratleta acompanhado unidade 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de uma Cultura de 

Acessibilidade

FADERS Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de 

acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através 

de ações e projetos coordenados  para a promoção de valores, 

princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma 

Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e 

equiparação das oportunidades e das formas  de acesso a bens 

sociais na sociedade gaúcha.

Município participante da Praia Acessível unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 12

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 1.400

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 4

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 168

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 5.004

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 24.672

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 3.196

Termo Circunstanciado remetido unidade 19.332

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 164

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 260

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 68

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 256
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 189
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 59
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 16

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 57

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 23

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 4

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 2
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 1

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 4

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 74

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 161

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 10

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 59

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 52

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 1.672

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 13

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 10

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 289

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Prestação de Serviços de 

Atendimento aos Usuários

EGR Prestação de serviços de socorro rodoviário com a remoção de 

veículos e resgate médico aos usuários. Os serviços de resgate 

médico serão terceirizados com a contratação de empresa 

especializada. A remoção de veículos será realizada por contratação 

de terceiros ou de forma direta pela EGR, com seus próprios 

recursos e com credenciamento para disponibilização de guinchos 

destinados à remoção de veículos com pane mecânica ou 

acidentados.

Praça de pedágio com ambulância 

disponibilizada

unidade 2

Praça de pedágio com serviço de 

remoção de veículos disponibilizado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Redução das doenças 

infectocontagiosas

SES Implementar ações de saúde voltadas para a redução das doenças 

infectocontagiosas (hepatites, tuberculose, HIV/Aids, Sífilis, entre 

outras). Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como 

realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar 

pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês 

temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, 

convênios e contratos.

Cuidado em IST/AIDS/HIV ampliado e 

pactuado por serviço especializado

unidade 1

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 11.300

Escola conectada unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 32

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 50

Workshop regional organizado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 63

Projeto de pesquisa ativo unidade 80

 0,00
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Ordenamento 

Territorial das Regiões 

Metropolitanas e Aglomerados

METROPLAN Formulação de políticas e diretrizes que promovam a organização 

territorial e o desenvolvimento sustentável, através da elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. 

Assessoramento técnico aos municípios na elaboração e/ou revisão 

dos planos diretores dos municípios de atuação. Apoio e 

assessoramento aos municípios através de compatibilizações de 

ações governamentais. Realização de projetos e estudos de gestão 

integrada para o desenvolvimento sustentável e integrado dos 

municípios que compõem as Regiões Metropolitanas ou 

Aglomerações Urbanas conforme as diretrizes do Estatuto da 

Metrópole. Articulação de instrumentos de governança 

interfederativa no campo do desenvolvimento urbano e regional. 

Regularização e organização à Região Metropolitana da Serra 

Gaucha. Revisão da legislação para Planejamento Urbano.

Estatuto da Metrópole aplicado % 20

Região Metropolitana da Serra Gaúcha 

implantada

% 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Planejamento e 

da Mobilidade Urbana nas Regiões 

Metropolitanas, Aglomerações 

Urbanas e Regionais

METROPLAN Promoção de estudos, acompanhamento, anteprojetos, projetos e 

obras de engenharia nas intervenções para requalificar e ampliar o 

sistema estruturante viário. Formular políticas e diretrizes que 

promovam o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e municípios através de 

ações integradas nas esferas  Federal, Estadual e Municipal, em 

articulação com as secretarias do Estado e COREDEs. Acompanhar 

as obras de engenharia para requalificar e implantar sistema 

estruturante de transporte metropolitano de passageiros nas Regiões 

Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

Compatibilização das ações 

governamentais qualificada

unidade 1

Infraestrutura viária qualificada km 9

Projeto de revitalização dos municípios 

analisado

unidade 2

Reestruturação da intervenção viária 

implantada

km 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento e qualificação do 

Sistema de Transporte Metropolitano

METROPLAN Conclusão do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte 

Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Elaboração do Plano de 

Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de 

Passageiros no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha 

(RMSG) e das aglomerações (Aulinor e Ausul). Regularizar as 

concessões do serviço de transporte metropolitano de passageiros 

na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprimorar os serviços de 

transporte na RMSG e Aglomerações Urbanas (Aulinor e Ausul). 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão de informações do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros através de 

melhorias na operacionalização do sistema. Implantação de banco 

de dados integrados. Qualificação no atendimento ao usuário do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros, Melhoria na 

fiscalização e controle da frota de veículos de transporte 

metropolitano de passageiros. Qualificar os escritórios regionais. 

Reformas, ampliação e manutenção dos Terminais Metropolitanos e 

aglomerações. Requalificação do sistema viário metropolitano.

Escritório na Região Metropolitana da 

Serra Gaúcha qualificado

% 100

Plano de Gestão no âmbito da Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha elaborado

% 100

 0,00

104



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 3

INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 52

Bolsa prodiscência concedida unidade 151

Curso de graduação ofertado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 137

Bolsa de extensão concedida unidade 36

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 67.200

Projeto de extensão realizado unidade 126

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado

unidade 4

Produção científica publicada unidade 148

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 3

Município apoiado unidade 3

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 30

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 26

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção e Conservação de 

Rodovia Pedagiada

EGR Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços 

compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, 

revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, 

sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, 

operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de 

domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de 

meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços 

e os projetos necessários à realização das obras serão contratados 

pela EGR junto a firmas especializadas.

Rodovia pedagiada mantida e 

conservada

km 191,34

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração de Rodovia Pedagiada EGR Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços 

complementares, bem como restauração de obras de arte correntes 

especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A 

EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos 

serviços.

Rodovia pedagiada restaurada km 191,34

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 70.217

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 12.597.120

Economia de esgoto atendida unidade 22.849

Economia de esgoto disponibilizada unidade 26.248

Rede de esgoto assentada m 35.096

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 5.518.243

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 114.213

Redução de perdas realizada % 915,18

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Geração CEEE-GT Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a 

ampliação do mercado e da rentabilidade.
Potência hidroelétrica instalada 

expandida

Mw 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 50

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 68

 0,00

110



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 3

TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização, Manutenção e 

Ampliação do Sistema Aeroportuário

SELT Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos 

aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus 

equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas 

constituem-se de obras de construção civil e reformas na 

infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação 

necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e 

passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários 

será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os 

aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como 

contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto 

ambiental e localização de sítios aeroportuários.

Aeroporto mantido unidade 2

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Cliente atendido unidade 6.441

Rede de distribuição de gás natural 

ampliada

km 47,8

Volume de gás distribuído m3/d 131.106

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 380.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 244.413.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 516

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 36

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 36

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 103

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 224

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 224
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 1.040

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 224

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 200

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 76.775

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 1.445

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 224

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 7

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 10

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 8.278

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 35

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 18

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 224

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 6.163

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 224

Escola estadual com SAERS implantado unidade 224

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 224

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 227

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 77.302

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 224

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 224

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 224

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 180

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 153

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 796

 0,00

123



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 3

RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 85

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 292

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 440

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 7

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 4.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 24

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 2.176

Carteira de trabalho emitida unidade 130.676

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 936.520

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 21.780

Vaga de trabalho captada unidade 58.076

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 309

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 1.621

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 3.647

Casa de artesão aberta unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 1.608

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 1.190

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação no atendimento  da 

política estadual de assistência 

social

STAS Qualificação no atendimento da política estadual de assistência 

social. Por meio de apoio técnico, educação permanente aos 

gestores e trabalhadores e repasse de recurso aos Fundos 

Municipais de Assistência Social, nas modalidades CREAS, CRAS, 

Centro Dia, Residência Inclusiva. Busca-se melhorar a assistência 

do usuário que será atendido na esfera municipal. Promover o 

acolhimento de provisório de pessoas e de seus acompanhantes, 

que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento durante 

o tratamento de doenças graves fora da localidade de sua 

residência.

Beneficiário atendido no Centro Dia 

cofinanciado

unidade 19.200

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 1

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 120

 0,00

129



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 3

RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 4.200

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 3.080

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 12

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 1.400

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 4

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 120

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 13.612

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 45.144

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 5.008

Termo Circunstanciado remetido unidade 30.208

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 268

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 428

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 112

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gabinete de Gestão integrada - GGI SSP Elaboração e Execução de Politicas voltadas à gestão integrada de 

processos e decisões nos Órgãos de Segurança Pública, integração 

entre os Órgãos do Sistema de Segurança Pública  Estadual e de 

outros entes Federativos, assim como destes com a sociedade. 

Objetiva-se a diminuição dos entraves burocráticos e institucionais 

para viabilizar um melhor atendimento ao cidadão.

Gabinete de Gestão Integrada Regional 

implantado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 416

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 224

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Incentivo à implantação dos Centros 

de Atendimento Integrado para 

crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência.

SES Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos 

Centros de Antedimento Integrado para crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de 

atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, 

serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e 

efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao 

atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da 

rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às 

vítimas.

Serviço habilitado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 1

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 1

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 1.376

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 1.624

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 49

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 37

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 47

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 30

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 3

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 1

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 2

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 4

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 91

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 185

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 2

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 49

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 35

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 2.434

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 17

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 10

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 424

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Prestação de Serviços de 

Atendimento aos Usuários

EGR Prestação de serviços de socorro rodoviário com a remoção de 

veículos e resgate médico aos usuários. Os serviços de resgate 

médico serão terceirizados com a contratação de empresa 

especializada. A remoção de veículos será realizada por contratação 

de terceiros ou de forma direta pela EGR, com seus próprios 

recursos e com credenciamento para disponibilização de guinchos 

destinados à remoção de veículos com pane mecânica ou 

acidentados.

Praça de pedágio com ambulância 

disponibilizada

unidade 4

Praça de pedágio com serviço de 

remoção de veículos disponibilizado

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Programa "Vida no Trânsito" SES Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no 

trânsito e promoção da saúde.
Município com Programa "Vida no 

Trânsito" implantado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Redução das doenças 

infectocontagiosas

SES Implementar ações de saúde voltadas para a redução das doenças 

infectocontagiosas (hepatites, tuberculose, HIV/Aids, Sífilis, entre 

outras). Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como 

realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar 

pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês 

temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, 

convênios e contratos.

Cuidado em IST/AIDS/HIV ampliado e 

pactuado por serviço especializado

unidade 1

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 1.300

Escola conectada unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 12

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 28

Projeto de pesquisa ativo unidade 28

 0,00
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 6.036

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 13.156

 0,00

146



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 4

DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Planejamento e 

da Mobilidade Urbana nas Regiões 

Metropolitanas, Aglomerações 

Urbanas e Regionais

METROPLAN Promoção de estudos, acompanhamento, anteprojetos, projetos e 

obras de engenharia nas intervenções para requalificar e ampliar o 

sistema estruturante viário. Formular políticas e diretrizes que 

promovam o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e municípios através de 

ações integradas nas esferas  Federal, Estadual e Municipal, em 

articulação com as secretarias do Estado e COREDEs. Acompanhar 

as obras de engenharia para requalificar e implantar sistema 

estruturante de transporte metropolitano de passageiros nas Regiões 

Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

Compatibilização das ações 

governamentais qualificada

unidade 1

Infraestrutura viária qualificada km 17

Projeto de revitalização dos municípios 

analisado

unidade 3

Reestruturação da intervenção viária 

implantada

km 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento e qualificação do 

Sistema de Transporte Metropolitano

METROPLAN Conclusão do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte 

Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Elaboração do Plano de 

Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de 

Passageiros no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha 

(RMSG) e das aglomerações (Aulinor e Ausul). Regularizar as 

concessões do serviço de transporte metropolitano de passageiros 

na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprimorar os serviços de 

transporte na RMSG e Aglomerações Urbanas (Aulinor e Ausul). 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão de informações do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros através de 

melhorias na operacionalização do sistema. Implantação de banco 

de dados integrados. Qualificação no atendimento ao usuário do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros, Melhoria na 

fiscalização e controle da frota de veículos de transporte 

metropolitano de passageiros. Qualificar os escritórios regionais. 

Reformas, ampliação e manutenção dos Terminais Metropolitanos e 

aglomerações. Requalificação do sistema viário metropolitano.

Escritório da Aglomeração Urbana 

qualificado

% 50

Plano de Gestão no âmbito da 

aglomeração urbana do Litoral Norte 

elaborado

% 100

Terminal no aglomerado qualificado % 50

 0,00
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INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 24

Bolsa prodiscência concedida unidade 68

Curso de graduação ofertado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 46

Bolsa de extensão concedida unidade 16

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 21.000

Projeto de extensão realizado unidade 42

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado

unidade 4

Produção científica publicada unidade 52

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 1

Município apoiado unidade 1

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovias

DAER Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação 

de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta 

faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de 

acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e 

estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender 

a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes 

de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. 

Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, 

interseções e serviços complementares.

Rodovia com capacidade ampliada km 12

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção e Restauração de Obras 

de Arte Especiais

DAER Visa executar todos os serviços destinados a expansão e 

qualificação das Obras de Arte Especiais ( Pontes, viadutos, 

passagens inferiores, obras de contenção, passarelas e túneis) do 

sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção, reconstrução, restauração 

e ampliação de capacidade das Obras de Arte Especiais , incluindo 

todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, 

desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

sinalização, serviços complementares, custos referentes ao meio 

ambiente, supervisão e fiscalização.

Obra de arte especial construída unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção e Conservação de 

Rodovia Pedagiada

EGR Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços 

compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, 

revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, 

sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, 

operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de 

domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de 

meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços 

e os projetos necessários à realização das obras serão contratados 

pela EGR junto a firmas especializadas.

Rodovia pedagiada mantida e 

conservada

km 55,83
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração de Rodovia Pedagiada EGR Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços 

complementares, bem como restauração de obras de arte correntes 

especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A 

EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos 

serviços.

Rodovia pedagiada restaurada km 55,83

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 27.161

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 14.556.672

Economia de esgoto atendida unidade 17.189

Economia de esgoto disponibilizada unidade 20.030

Rede de esgoto assentada m 150.191

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 4.211.188

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 115.087

Redução de perdas realizada % 267,02

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de redes de distribuição

CEEE-D Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a 

confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área 

de concessão da CEEE-D.

Capacidade de rede de distribuição 

expandida

kVA 93.887

Unidade consumidora regularizada unidade 4.000

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de Subtransmissão

CEEE-D Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica 

para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de 

subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

 Capacidade Linhas de Transmissão 

expandida

km 35

Capacidade de subtransmissão 

expandida

MVA 126,25

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 40

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização, Manutenção e 

Ampliação do Sistema Aeroportuário

SELT Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos 

aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus 

equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas 

constituem-se de obras de construção civil e reformas na 

infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação 

necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e 

passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários 

será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os 

aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como 

contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto 

ambiental e localização de sítios aeroportuários.

Aeroporto mantido unidade 2

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Volume de gás distribuído m3/d 8.938

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 340.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 14.843.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 935

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 24

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 24

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 40

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 100

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 100
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 1.868

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 60

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 34.309

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 301

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 100

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 6

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 1

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 3.657

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 15

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 100

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 3.654

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 100

Escola estadual com SAERS implantado unidade 100

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 100

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 101

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 6

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 6

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 34.045

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 100

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 100

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 120

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 78

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 408

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 108

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 164

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 5

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 4.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 24

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 304

Carteira de trabalho emitida unidade 18.348

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 131.496

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 3.060

Vaga de trabalho captada unidade 8.156

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 309

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 1.326

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 2.984

Casa de artesão aberta unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 1.316

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 2.380

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Novo Centro de Semiliberdade 

implantado

unidade 1

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 7.000

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 3.200

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de uma Cultura de 

Acessibilidade

FADERS Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de 

acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através 

de ações e projetos coordenados  para a promoção de valores, 

princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma 

Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e 

equiparação das oportunidades e das formas  de acesso a bens 

sociais na sociedade gaúcha.

Município participante da Praia Acessível unidade 12

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 12

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 2.400

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 4

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 80

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 30.516

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 2.584

Termo Circunstanciado remetido unidade 19.372

 0,00

174



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 4

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 108

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 172

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 48

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gabinete de Gestão integrada - GGI SSP Elaboração e Execução de Politicas voltadas à gestão integrada de 

processos e decisões nos Órgãos de Segurança Pública, integração 

entre os Órgãos do Sistema de Segurança Pública  Estadual e de 

outros entes Federativos, assim como destes com a sociedade. 

Objetiva-se a diminuição dos entraves burocráticos e institucionais 

para viabilizar um melhor atendimento ao cidadão.

Gabinete de Gestão Integrada Regional 

implantado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Instalação efetiva das Áreas 

Integradas de Segurança Pública 

(AISPs)

SSP Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), 

a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, 

aprimorando o atendimento ao cidadão.

Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) instalada

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 168

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 2

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 2

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 2.752

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 3.240

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 21

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 13

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 21

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 1

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 1

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 2

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 32

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 67

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 3

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 21

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 19

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 21

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 1.076

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 9

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 4

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 350

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 4.400

Escola conectada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

INNOVA - Desenvolvimento e 

implantação de Ecossistemas 

Regionais de Inovação no RS

SICT O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio 

Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação 

entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e 

os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas 

regiões do Estado em prol de uma agenda comum de 

desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências 

internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro 

partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e 

Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e 

Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos 

diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por 

meio da pactuação das entidades representativas de cada região e 

da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar 

capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e 

investimentos intensivos em conhecimento.

Ecossistema Regional de Inovação 

estabelecido

unidade 1

Projeto de inovação executado unidade 5

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 20

Workshop regional organizado unidade 1

 0,00

186



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 5

RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 4.056

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 11.912

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento do Planejamento e 

da Mobilidade Urbana nas Regiões 

Metropolitanas, Aglomerações 

Urbanas e Regionais

METROPLAN Promoção de estudos, acompanhamento, anteprojetos, projetos e 

obras de engenharia nas intervenções para requalificar e ampliar o 

sistema estruturante viário. Formular políticas e diretrizes que 

promovam o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e municípios através de 

ações integradas nas esferas  Federal, Estadual e Municipal, em 

articulação com as secretarias do Estado e COREDEs. Acompanhar 

as obras de engenharia para requalificar e implantar sistema 

estruturante de transporte metropolitano de passageiros nas Regiões 

Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

Compatibilização das ações 

governamentais qualificada

unidade 1

Infraestrutura viária qualificada km 12

Reestruturação da intervenção viária 

implantada

km 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento e qualificação do 

Sistema de Transporte Metropolitano

METROPLAN Conclusão do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte 

Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região 

Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Elaboração do Plano de 

Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de 

Passageiros no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha 

(RMSG) e das aglomerações (Aulinor e Ausul). Regularizar as 

concessões do serviço de transporte metropolitano de passageiros 

na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprimorar os serviços de 

transporte na RMSG e Aglomerações Urbanas (Aulinor e Ausul). 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão de informações do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros através de 

melhorias na operacionalização do sistema. Implantação de banco 

de dados integrados. Qualificação no atendimento ao usuário do 

transporte metropolitano coletivo de passageiros, Melhoria na 

fiscalização e controle da frota de veículos de transporte 

metropolitano de passageiros. Qualificar os escritórios regionais. 

Reformas, ampliação e manutenção dos Terminais Metropolitanos e 

aglomerações. Requalificação do sistema viário metropolitano.

Escritório da Aglomeração Urbana 

qualificado

% 50

Plano de Gestão no âmbito da 

aglomeração urbana do Sul elaborado

% 100

Terminal no aglomerado qualificado % 50
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INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a famílias em vulnerabilidade 

social cadastradas no CadÚnico 

(Segunda Água)

SEAPDR Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de 

pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores 

em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, 

aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança 

alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.

Agricultor beneficiado com tecnologias 

sociais para segurança alimentar e 

hídrica

unidade 788

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 1

Município apoiado unidade 1

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovias

DAER Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação 

de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta 

faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de 

acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e 

estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender 

a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes 

de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. 

Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, 

interseções e serviços complementares.

Rodovia com capacidade ampliada km 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 16

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 7.286

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 2.954.880

Economia de esgoto atendida unidade 3.341

Economia de esgoto disponibilizada unidade 3.978

Rede de esgoto assentada m 27.866

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 836.393

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 103.548

Redução de perdas realizada % 462,56

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Geração CEEE-GT Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a 

ampliação do mercado e da rentabilidade.
Potência eólica instalada expandida Mw 52,5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 183

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de redes de distribuição

CEEE-D Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a 

confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área 

de concessão da CEEE-D.

Capacidade de rede de distribuição 

expandida

kVA 89.805

Unidade consumidora regularizada unidade 800

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de Subtransmissão

CEEE-D Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica 

para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de 

subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

 Capacidade Linhas de Transmissão 

expandida

km 9,2

Capacidade de subtransmissão 

expandida

MVA 50
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 40

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização, Manutenção e 

Ampliação do Sistema Aeroportuário

SELT Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos 

aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus 

equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas 

constituem-se de obras de construção civil e reformas na 

infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação 

necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e 

passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários 

será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os 

aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como 

contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto 

ambiental e localização de sítios aeroportuários.

Aeroporto mantido unidade 1

Aeroporto modernizado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação dos Portos e 

Hidrovias do  RS

SUPRG Implementação de processo de desenvolvimento  e modernização 

do modelo de gestão setorial adaptando-o  às crescentes demandas 

do setor transportador das exigências do Estado e da União. 

Transformação da Autarquia em Empresa Pública, assegurando-lhe 

autonomia administrativa e financeira para a sua operação, visando  

garantir a manutenção da navegabilidade do sistema hidroviário, 

mediante a viabilização dos serviços de dragagem e a sinalização 

náutica do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e 

da malha hidroviária, por meio de parcerias com a União e com o 

setor privado, além da adequação dos calados  e dos berços de 

atracação dos Portos do RS. Visando ainda modernizar a 

infraestrutura de apoio a operação implementando atividades 

necessárias ao atendimento das legalidades e melhorias, como 

adequações nos armazéns, rede elétrica e prédios administrativos. 

Aumento da segurança da navegação, dotando o Complexo 

Hidroportuário gaúcho de um sistema integrado de gerenciamento de 

informações do tráfego de embarcações dotado de tecnologia de 

monitoramento ambiental. Garantia e fomento permanente da 

disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas 

infraestruturas  para recebimento de mercadorias e embarcações de 

longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as 

respectivas áreas de influência, através da modernização da 

estrutura de acostagem e da superestrutura portuária, garantindo 

ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do 

RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no 

crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do 

Estado.

Canal de acesso dragado m3 20.000.000

Canal de acesso sinalizado % 100

Hidrovia  dragada m3 5.362.907

Hidrovia sinalizada % 100

Infraestrutura de acostagem 

modernizada e  mantida

m 2.465

Infraestrutura intermodal modernizada e  

mantida (VTIMIS)

% 100

Projeto porto indústria implantado e 

mantido

% 100
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Volume de gás distribuído m3/d 1.942
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 320.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 64.566.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 2.585

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 24

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 24

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 73

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 166

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 166
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 5.160

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 166

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 160
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 61.963

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 764

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 166

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 10

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 14
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 5.558

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 26

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 10

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 166
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 7.850

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 166

Escola estadual com SAERS implantado unidade 166

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 273
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 166

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 168

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 15

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 61.192

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 166

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 166

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 166

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 145
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 171

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 172

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 55

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 328

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 492

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 5

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 4.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 24

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 576

Carteira de trabalho emitida unidade 34.440

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 246.824

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 5.740

Vaga de trabalho captada unidade 15.308
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 530

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 1.179

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 2.652

Casa de artesão aberta unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 1.170

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 2.380

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação no atendimento  da 

política estadual de assistência 

social

STAS Qualificação no atendimento da política estadual de assistência 

social. Por meio de apoio técnico, educação permanente aos 

gestores e trabalhadores e repasse de recurso aos Fundos 

Municipais de Assistência Social, nas modalidades CREAS, CRAS, 

Centro Dia, Residência Inclusiva. Busca-se melhorar a assistência 

do usuário que será atendido na esfera municipal. Promover o 

acolhimento de provisório de pessoas e de seus acompanhantes, 

que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento durante 

o tratamento de doenças graves fora da localidade de sua 

residência.

Beneficiário atendido na residência 

inclusiva cofinanciada

unidade 80
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QUALIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção das Instituições 

Culturais do Estado

SEDAC Garantir as despesas de manutenção dos bens culturais e históricos 

das diversas instituições culturais - museus, bibliotecas e casas de 

cultura do Estado.

Instituição Cultural mantida unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Recuperação de acervos dos museus 

gaúchos

SEDAC Restauração de acervos do Museu Histórico Farroupilha através de 

um acordo de cooperação com a UFPEL. Restauração do acervo do 

Museu Júlio de Castilhos através de acordos de cooperação ou 

projetos de incentivo à cultura. Restauração do acervo do Museu 

Hipólito José da Costa através dos recursos do edital de 

recuperação de bens lesados do Ministério Público. Aquisição de 

mobiliário para a qualificação das reservas técnicas dos Museus do 

Estado através das leis de incentivo à cultura ou doações 

empresariais. Utilização de sistema de informação para disponibilizar 

informações sobre os acervos para o público externo.

Acervo museológico disponibilizado ao 

público

unidade 1

Acervo museológico recuperado unidade 1

Reserva técnica requalificada unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração e requalificação de 

prédios históricos culturais

SEDAC Restauração da estrutura física do Museu Júlio de Castilhos, do 

Museu Hipólito José da Costa e do Memorial do Rio Grande do Sul 

com recursos do PAC Cidades Históricas do Governo Federal . 

Restauração das estruturas do MARGS com recursos do Fundo de 

Diretos Difusos do Ministério da Justiça. Restauração das 

estruturas da Casa de Cultura Mário Quintana com recursos 

oriundos da Lei Rouanet. Execução de mais uma etapa da 

restauração da Biblioteca Pública do Estado com recursos oriundos 

do edital do BNDES.

Prédio histórico restaurado ou 

requalificado por intermédio de 

programas de governo

unidade 1
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 1

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 120
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 4.200

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 5.480

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de uma Cultura de 

Acessibilidade

FADERS Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de 

acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através 

de ações e projetos coordenados  para a promoção de valores, 

princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma 

Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e 

equiparação das oportunidades e das formas  de acesso a bens 

sociais na sociedade gaúcha.

Município participante da Praia Acessível unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 12

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 2.400

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 4

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 80

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 20.500

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 37.748

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 6.884

Termo Circunstanciado remetido unidade 21.520

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 280

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 440

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 120

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gabinete de Gestão integrada - GGI SSP Elaboração e Execução de Politicas voltadas à gestão integrada de 

processos e decisões nos Órgãos de Segurança Pública, integração 

entre os Órgãos do Sistema de Segurança Pública  Estadual e de 

outros entes Federativos, assim como destes com a sociedade. 

Objetiva-se a diminuição dos entraves burocráticos e institucionais 

para viabilizar um melhor atendimento ao cidadão.

Gabinete de Gestão Integrada Regional 

implantado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Instalação efetiva das Áreas 

Integradas de Segurança Pública 

(AISPs)

SSP Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), 

a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, 

aprimorando o atendimento ao cidadão.

Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) instalada

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 428
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 166

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Incentivo à implantação dos Centros 

de Atendimento Integrado para 

crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência.

SES Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos 

Centros de Antedimento Integrado para crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de 

atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, 

serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e 

efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao 

atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da 

rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às 

vítimas.

Serviço habilitado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 2

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 2

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 2.752

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 3.240
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 22

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 4

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 22

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 14

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 2

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 1
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 4

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 4

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 64

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 190

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 3

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 22

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 16

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 22
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 3.686

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 15

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 7

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 211

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Programa "Vida no Trânsito" SES Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no 

trânsito e promoção da saúde.
Município com Programa "Vida no 

Trânsito" implantado

unidade 2

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 16.700

Escola conectada unidade 30

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

INNOVA - Desenvolvimento e 

implantação de Ecossistemas 

Regionais de Inovação no RS

SICT O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio 

Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação 

entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e 

os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas 

regiões do Estado em prol de uma agenda comum de 

desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências 

internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro 

partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e 

Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e 

Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos 

diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por 

meio da pactuação das entidades representativas de cada região e 

da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar 

capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e 

investimentos intensivos em conhecimento.

Ecossistema Regional de Inovação 

estabelecido

unidade 1

Projeto de inovação executado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 28
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 20

Workshop regional organizado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 80

Projeto de pesquisa ativo unidade 72
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 12.340

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 24.972
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 68

Bolsa prodiscência concedida unidade 193

Curso de graduação ofertado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 119

Bolsa de extensão concedida unidade 45

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 42.000

Projeto de extensão realizado unidade 109

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Produção científica publicada unidade 132
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 2

Município apoiado unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estruturação de novos produtos e 

destinos, promovendo a ampliação e 

a diversificação da oferta turística

SEDETUR Prestação de assessoria técnica à estruturação de novos produtos e 

destinos, organização dos segmentos turísticos prioritários,  

promoção de encontros técnicos e estudos de posicionamento de 

mercado, visando à inserção de novos destinos e produtos no 

mercado estadual e nacional, bem como apoio à comercialização 

dos produtos por meio de rodadas de negócios, feiras e workshops. 

Realização de jornadas técnicas para trabalhar a segmentação da 

oferta e tendências do turismo.

Novo produto e destino desenvolvido unidade 1

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 40

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 17

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 2.683

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 2.021.760

Economia de esgoto atendida unidade 6.917

Economia de esgoto disponibilizada unidade 8.111

Rede de esgoto assentada m 70.589

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 1.705.091

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 78.088

Redução de perdas realizada % 379,61

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 133

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de redes de distribuição

CEEE-D Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a 

confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área 

de concessão da CEEE-D.

Capacidade de rede de distribuição 

expandida

kVA 24.493

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão, renovação e melhoria das 

instalações de Subtransmissão

CEEE-D Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica 

para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de 

subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

 Capacidade Linhas de Transmissão 

expandida

km 4

Capacidade de subtransmissão 

expandida

MVA 25

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 44

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da mineração do carvão 

mineral

CRM Expansão da mineração do carvão através da implantação de novas 

unidades de mineração, conforme sucesso de empreendimentos 

associados a estas unidades mineiras em leilões de energia ou 

outros mercados que venham a ser viabilizados.

Nova unidade de mineração implantada % 100

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção e fornecimento de carvão 

mineral

CRM Produção e fornecimento de carvão mineral com poder de calor de 

3.300 kcal/kg para abastecimento do Complexo Termelétrico de 

Candiota da CGTEE e outros mercados de menor porte.

Carvão mineral energético produzido t 8.240.000

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 300.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 145.155.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 2.457

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 24

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 24

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 97

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 216

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 216

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 4.912

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 216

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 140

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 88.034

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 5.209

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 216

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 24

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 26

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 4.591

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 41

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 9

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 216

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 12.721

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 216

Escola estadual com SAERS implantado unidade 216

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 296

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 216

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 220

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 15

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 85.580

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 216

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 216

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 216

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 240

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 69

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00

249



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 6

PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 572

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 40

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 156

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 236

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 2

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 4.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 24

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 448

Carteira de trabalho emitida unidade 26.772

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 191.860

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 4.460

Vaga de trabalho captada unidade 11.900

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 1.304

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 885

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 1.988

Casa de artesão aberta unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 36

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 877

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 630

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 1

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Centro de Atendimento com espaço 

escolar qualificado

unidade 1

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 61

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 2.800

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 6.360

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de uma Cultura de 

Acessibilidade

FADERS Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de 

acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através 

de ações e projetos coordenados  para a promoção de valores, 

princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma 

Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e 

equiparação das oportunidades e das formas  de acesso a bens 

sociais na sociedade gaúcha.

Município participante da Praia Acessível unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 8

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 1.800

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 4

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 72

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 13.648

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 49.104

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 11.012

Termo Circunstanciado remetido unidade 33.636

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 252

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 396

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 104

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 388

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 216

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 20

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 8

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 18

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 14

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 1

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 2

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 5

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 1

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 65

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 150

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 5

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 20

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 20

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 12

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 2.740

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 15

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Leito de Gestante de Alto Risco 

ampliado

unidade 6

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 11

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 222

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 7.300

Escola conectada unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

INNOVA - Desenvolvimento e 

implantação de Ecossistemas 

Regionais de Inovação no RS

SICT O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio 

Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação 

entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e 

os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas 

regiões do Estado em prol de uma agenda comum de 

desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências 

internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro 

partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e 

Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e 

Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos 

diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por 

meio da pactuação das entidades representativas de cada região e 

da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar 

capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e 

investimentos intensivos em conhecimento.

Ecossistema Regional de Inovação 

estabelecido

unidade 1

Projeto de inovação executado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 16

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Workshop regional organizado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 54

Projeto de pesquisa ativo unidade 44

 0,00

270



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 7

RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 2.032

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a famílias em vulnerabilidade 

social cadastradas no CadÚnico 

(Segunda Água)

SEAPDR Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de 

pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores 

em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, 

aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança 

alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.

Agricultor beneficiado com tecnologias 

sociais para segurança alimentar e 

hídrica

unidade 216

 0,00
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INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 44

Bolsa prodiscência concedida unidade 123

Curso de graduação ofertado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 75

Bolsa de extensão concedida unidade 28

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 21.000

Projeto de extensão realizado unidade 68

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Produção científica publicada unidade 80

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 4

Município apoiado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estruturação de novos produtos e 

destinos, promovendo a ampliação e 

a diversificação da oferta turística

SEDETUR Prestação de assessoria técnica à estruturação de novos produtos e 

destinos, organização dos segmentos turísticos prioritários,  

promoção de encontros técnicos e estudos de posicionamento de 

mercado, visando à inserção de novos destinos e produtos no 

mercado estadual e nacional, bem como apoio à comercialização 

dos produtos por meio de rodadas de negócios, feiras e workshops. 

Realização de jornadas técnicas para trabalhar a segmentação da 

oferta e tendências do turismo.

Novo produto e destino desenvolvido unidade 1

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovias

DAER Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação 

de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta 

faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de 

acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e 

estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender 

a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes 

de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. 

Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, 

interseções e serviços complementares.

Rodovia com capacidade ampliada km 18,5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 12

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 63

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 28.345

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 1.990.656

Economia de esgoto atendida unidade 15.813

Economia de esgoto disponibilizada unidade 18.561

Rede de esgoto assentada m 171.538

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 3.901.966

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 136.971

Redução de perdas realizada % 1.381,03

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 25

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 84

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação e Reaparelhamento do 

Aeroporto de Santo Ângelo

SELT Ampliação e reaparelhamento do aeroporto mediante a aquisição de 

equipamentos e a ampliação da infraestrutura física: equipamentos 

de auxílio e navegação como farol rotativo, de balizamento em led, 

Precision Approach Path Indicator (PAPI), VHF Omnidirectional 

Range (VOR); equipamentos para operação visual e por 

instrumentos (VFR/IFR não precisão, diurna/noturna; aumento da 

pista de rolamento (taxiway) e dos afastamentos; ampliação do 

pátio para posicionamento de até 6 aeronaves de grande porte e da 

cerca patrimonial; construção das Áreas de Segurança de Fim de 

Pista (RESA), vias de serviço, nova edificação do terminal de 

passageiros, estacionamento, seção contra incêndio, Estação 

Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo 

(EPTA)/Torre de Controle (TWR).

Equipamento de auxílio à navegação 

aérea instalado

unidade 1

Infraestrutura construída unidade 1

Terminal construído unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização, Manutenção e 

Ampliação do Sistema Aeroportuário

SELT Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos 

aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus 

equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas 

constituem-se de obras de construção civil e reformas na 

infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação 

necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e 

passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários 

será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os 

aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como 

contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto 

ambiental e localização de sítios aeroportuários.

Aeroporto mantido unidade 2

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 300.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 244.027.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 3.831

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 36

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 36

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 121

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 296

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 296
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 7.660

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 296

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 180

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 67.528

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 4.050

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 296

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 26

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 17
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 13.286

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 65

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 26

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 296
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 8.026

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 296

Escola estadual com SAERS implantado unidade 296

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 542

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 296

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 301

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 27

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 28

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 70.052

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 296

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 296

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 296

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 300

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 187

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 1.144

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 51

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 532

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 800

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 1

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 2.000

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 12

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 404

Carteira de trabalho emitida unidade 24.228

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 173.628

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 4.036

Vaga de trabalho captada unidade 10.768

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 487

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 885

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 1.988

Casa de artesão aberta unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 52

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 877

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 630

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 1

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Centro de Atendimento com espaço 

escolar qualificado

unidade 1

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 81

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 1.400

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 5.120

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 8

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 1.400

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 5

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 100

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 9.420

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 40.876

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 4.180

Termo Circunstanciado remetido unidade 29.836

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 284

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 448

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 120

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 436

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 296

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 77

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 53

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 69

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 58

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 2

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 3

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 7

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 5

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 145

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 228

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 30

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 77

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 74

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 20

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 3.628

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 43

 0,00

305



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 7

REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Estímulo ao atendimento às 

gestantes, em especial as de alto 

risco

SES Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto 

Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de 

saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar 

encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e 

reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.

Serviço de referência para o pré-natal de 

alto risco ampliado

unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 11

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 407

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Redução das doenças 

infectocontagiosas

SES Implementar ações de saúde voltadas para a redução das doenças 

infectocontagiosas (hepatites, tuberculose, HIV/Aids, Sífilis, entre 

outras). Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como 

realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar 

pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês 

temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, 

convênios e contratos.

Cuidado em IST/AIDS/HIV ampliado e 

pactuado por serviço especializado

unidade 2

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 6.500

Escola conectada unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 24

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 20

Workshop regional organizado unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 68

Projeto de pesquisa ativo unidade 60

 0,00
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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CAMPO EM ASCENSÃOPrograma Temático:
 0,00

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Pesquisa para orizicultura IRGA Realização de atividades na área de pesquisa para o 

desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e 

híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e 

clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes 

básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água 

e solo, pesquisa sobre arroz.

Amostra de sementes, solo e água 

analisada

unidade 1.700

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Transferência de tecnologia IRGA Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia 

realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor 

custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade 

produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção 

orizícola, dentre outros.

Produtor assistido pela ATER unidade 34.200

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 56

Bolsa prodiscência concedida unidade 164

Curso de graduação ofertado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 100

Bolsa de extensão concedida unidade 40

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 16.800

Projeto de extensão realizado unidade 92

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Produção científica publicada unidade 108

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 4

Município apoiado unidade 4

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação de Capacidade de 

Rodovias

DAER Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação 

de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta 

faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de 

acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e 

estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender 

a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes 

de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. 

Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, 

interseções e serviços complementares.

Rodovia com capacidade ampliada km 18,5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 12,5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 35

 0,00
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AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 9.433

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 11.819.520

Economia de esgoto atendida unidade 23.552

Economia de esgoto disponibilizada unidade 27.130

Rede de esgoto assentada m 166.145

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 5.703.897

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 154.512

Redução de perdas realizada % 959,19

 0,00
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FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão da Transmissão CEEE-GT Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica 

visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de 

transmissão da CEEE-GT.

Capacidade de transmissão expandida MVA 167

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 56

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação dos Portos e 

Hidrovias do  RS

SUPRG Implementação de processo de desenvolvimento  e modernização 

do modelo de gestão setorial adaptando-o  às crescentes demandas 

do setor transportador das exigências do Estado e da União. 

Transformação da Autarquia em Empresa Pública, assegurando-lhe 

autonomia administrativa e financeira para a sua operação, visando  

garantir a manutenção da navegabilidade do sistema hidroviário, 

mediante a viabilização dos serviços de dragagem e a sinalização 

náutica do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e 

da malha hidroviária, por meio de parcerias com a União e com o 

setor privado, além da adequação dos calados  e dos berços de 

atracação dos Portos do RS. Visando ainda modernizar a 

infraestrutura de apoio a operação implementando atividades 

necessárias ao atendimento das legalidades e melhorias, como 

adequações nos armazéns, rede elétrica e prédios administrativos. 

Aumento da segurança da navegação, dotando o Complexo 

Hidroportuário gaúcho de um sistema integrado de gerenciamento de 

informações do tráfego de embarcações dotado de tecnologia de 

monitoramento ambiental. Garantia e fomento permanente da 

disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas 

infraestruturas  para recebimento de mercadorias e embarcações de 

longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as 

respectivas áreas de influência, através da modernização da 

estrutura de acostagem e da superestrutura portuária, garantindo 

ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do 

RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no 

crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do 

Estado.

Hidrovia  dragada m3 420.992

Hidrovia sinalizada % 100

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Volume de gás distribuído m3/d 988

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 300.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 172.685.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 1.869

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 20

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 20

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 94

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 197

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 197

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 3.736

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 197

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 160

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 61.501

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 1.639

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 197

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 14

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 10

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 7.394

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 51

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 11

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 197

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 8.672

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 197

Escola estadual com SAERS implantado unidade 197

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 184

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 197

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 200

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 12

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 12

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 61.744

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 197

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 197

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 197

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 180

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 177

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 860

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 61

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 316

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 472

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 5

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 3.200

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 12

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 492

Carteira de trabalho emitida unidade 29.564

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 211.868

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 4.928

Vaga de trabalho captada unidade 13.140

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 2.961

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 589

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 1.325

Casa de artesão aberta unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 16

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 584

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 1.610

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 2

Espaço de acolhimento a familiares 

construído e equipado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 101

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 1.400

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 4.920

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 8

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 2.600

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 5

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 120

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 22.396

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 49.724

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 8.972

Termo Circunstanciado remetido unidade 41.252

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 332

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 524

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 144

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Instalação efetiva das Áreas 

Integradas de Segurança Pública 

(AISPs)

SSP Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), 

a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, 

aprimorando o atendimento ao cidadão.

Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) instalada

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da qualidade de vida e da 

saúde dos profissionais de 

Segurança Pública

SSP Redução do abseintismo  a partir do cuidado com a saúde do 

servidor, tanto no campo físico quanto no campo emocional, 

vislumbrando um maior bem estar e, consequentemente, melhor 

atendimento dos anseios do cidadão.

Atendimento realizado no sistema de 

saúde da Brigada Militar

unidade 206.000

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 516

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 197

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Incentivo à implantação dos Centros 

de Atendimento Integrado para 

crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência.

SES Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos 

Centros de Antedimento Integrado para crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de 

atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, 

serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e 

efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao 

atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da 

rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às 

vítimas.

Serviço habilitado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 1

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 2

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 1.376

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 1.620

 0,00

343



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 8

SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 49

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 39

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 6

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 21

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria do SUS municipal ampliada unidade 2

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regionalização e Organização das 

Redes

SES Constituição das redes prioritárias de atenção ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidade com base nas 

necessidades de saúde identificadas inclusive dos hospitais 

próprios, com ampliação do número de leitos. Apoio à estruturação 

da Rede Estadual de Oncologia e padronização dos serviços e 

protocolos de atendimento aos pacientes e seus familiares. Apoio à 

implantação de hospitais regionais. Constituição das redes de 

atenção por meio da identificação dos pontos de atenção com as 

devidas condições técnicas, credenciá-los e/ou habilitá-los, 

devidamente contratualizados com as respectivas referências 

submetidas às instâncias de pactuação, com ações e serviços de 

saúde reguladas pelos respectivos gestores. As redes de atenção 

consideram como ponto de atenção, também, os consórcios, 

unidades próprias e serviços públicos municipais. Quanto à 

contratualização e ao monitoramento das ações e serviços 

prestados, qualificar os processos de controle e avaliação.

Hospital Regional de Santa Maria com 

serviço hospitalar implantado

% 100

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 4

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 4

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 84

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 153

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 6

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 49

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 47

Processo de Planificação da Atenção à 

Saúde implantado

unidade 31

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 3.058

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 27

 0,00

347



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 8

REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 3

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 194

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Programa "Vida no Trânsito" SES Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no 

trânsito e promoção da saúde.
Município com Programa "Vida no 

Trânsito" implantado

unidade 1

 0,00
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 0,00
ACELERA RSPrograma Temático:

 0,00

AMBIENTES DE INOVAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Conecta: rede de fibra ótica de alta 

velocidade para as escolas estaduais

SICT Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de 

fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse 

processo, será central a participação da Secretaria Estadual da 

Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às 

escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados , 

levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e 

projetos que deem efetividade à infraestrutura que será 

implementada com a presente proposta. Outros atores importantes 

são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, 

Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras 

municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em 

geral.

Aluno conectado unidade 7.800

Escola conectada unidade 18

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE + Capacitação de 

docentes para nova economia

UERGS Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias 

no ensino aprendizagem.
Docente capacitado unidade 20

 0,00
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CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tech Futuro: tecnologias portadoras 

de futuro para setores econômicos 

estratégicos

SICT Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam 

a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores 

estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes 

estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a 

matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em 

conhecimento.

Profissional qualificado em áreas 

estratégicas das tecnologias portadoras 

de futuro

unidade 70

Workshop regional organizado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

UERGS 4,0 - Incorporação de 

tecnologia e pesquisa aplicada.

UERGS Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias 

portadoras de futuro.
Bolsa de iniciação científica concedida unidade 74

Projeto de pesquisa ativo unidade 52

 0,00
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RS CRIATIVOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Capacitação e formação na área da 

economia criativa

SEDAC Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário 

Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e 

duas salas especiais para capacitação no local. Realização de 

caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação 

de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo 

de Residência Criativa.

Caravana realizada unidade 4

Pessoa capacitada no Hub Criativo e 

nas caravanas de interiorização

unidade 650

 0,00
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DESENVOLVE RSPrograma Temático:
 0,00

INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a famílias em vulnerabilidade 

social cadastradas no CadÚnico 

(Segunda Água)

SEAPDR Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de 

pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores 

em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, 

aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança 

alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.

Agricultor beneficiado com tecnologias 

sociais para segurança alimentar e 

hídrica

unidade 656

 0,00
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INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Empreende: oferta de 

cursos vinculados às 

potencialidades regionais

UERGS Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, 

vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em 

parceria com outras instituições.

Bolsa de monitoria concedida unidade 63

Bolsa prodiscência concedida unidade 178

Curso de graduação ofertado unidade 4

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS Extensão: capacitação 

de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação

UERGS Execução de ações e projetos de extensão  com abrangência 

estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, 

economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria 

com outras instituições.

Ação de extensão realizada unidade 82

Bolsa de extensão concedida unidade 44

Pessoa beneficiada com ação de 

extensão

unidade 33.600

Projeto de extensão realizado unidade 76

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de 

cursos de pós-graduação no interior 

do Estado

UERGS Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, 

para  graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo 

ocorrer em parceria com outras instituições.

Produção científica publicada unidade 92

 0,00
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RS TURISMO SUSTENTÁVELAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio e  incentivo ao 

desenvolvimento do turismo nos 

municípios

SAAM Apoiar os municípios para o  desenvolvimento da atividade turística  

e fomentar  a sua inclusão  nos roteiros e rotas turísticas do estado. 

Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a 

vocação turística dos municípios.

Governança e Região do Turismo 

apoiada

unidade 6

Município apoiado unidade 6

 0,00
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RS INFRAESTRUTURAPrograma Temático:
 0,00

AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção de Rodovias DAER Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar 

o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, 

coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos 

de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte 

correntes, sinalização, serviços complementares e custos 

referentes ao meio ambiente.

Rodovia construída km 14

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Construção e Restauração de Obras 

de Arte Especiais

DAER Visa executar todos os serviços destinados a expansão e 

qualificação das Obras de Arte Especiais ( Pontes, viadutos, 

passagens inferiores, obras de contenção, passarelas e túneis) do 

sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições 

de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e 

cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de 

comunidades. Compreende a construção, reconstrução, restauração 

e ampliação de capacidade das Obras de Arte Especiais , incluindo 

todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, 

desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

sinalização, serviços complementares, custos referentes ao meio 

ambiente, supervisão e fiscalização.

Obra de arte especial construída unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Plano Diretor de 

Transporte Intermunicipal de Longo 

Curso

DAER Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 

que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo 

curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, 

bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias 

existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será 

a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e 

estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.

Estação rodoviária concedida unidade 83

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção e Conservação de 

Rodovia Pedagiada

EGR Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços 

compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, 

revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, 

sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, 

operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de 

domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de 

meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços 

e os projetos necessários à realização das obras serão contratados 

pela EGR junto a firmas especializadas.

Rodovia pedagiada mantida e 

conservada

km 78,33

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Restauração de Rodovia Pedagiada EGR Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços 

complementares, bem como restauração de obras de arte correntes 

especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A 

EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos 

serviços.

Rodovia pedagiada restaurada km 82,47

 0,00

360



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Desenvolvimento Empreendedor

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 9

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Abastecimento de Água

CORSAN Expandir as redes e ligações de água; substituir redes de água; 

otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o 

sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; 

ampliar o número de economias atendidas.

Economia de Água atendida unidade 26.898

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Expansão e Melhoria dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário

CORSAN Expandir  as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes 

de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar 

sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias 

com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número 

de economias conectadas.

Capacidade instalada de tratamento de 

esgoto ampliada

m3 10.886.400

Economia de esgoto atendida unidade 13.793

Economia de esgoto disponibilizada unidade 16.099

Rede de esgoto assentada m 174.620

Volume de esgoto coletado e tratado 

ampliado

m3 3.384.480

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Sustentabilidade Operacional e 

Institucional

CORSAN Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas 

ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; 

Otimizar  os custos operacionais por meio de ações em gestão de 

custos, gestão de perdas de água, eficientização energética, entre 

outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das 

tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de 

água.

Hidrômetro instalado ou substituído unidade 182.706

Redução de perdas realizada % 1.942,89

 0,00
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PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Regulação dos serviços públicos 

delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, 

busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, 

fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da 

qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da 

inobservância da legislação, moderação e  arbitragem de conflitos 

de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 

atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011).

Qualidade dos serviços delegados 

monitorada e fiscalizada

unidade 92

 0,00
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TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Modernização, Manutenção e 

Ampliação do Sistema Aeroportuário

SELT Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos 

aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus 

equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas 

constituem-se de obras de construção civil e reformas na 

infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação 

necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e 

passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários 

será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os 

aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como 

contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto 

ambiental e localização de sítios aeroportuários.

Aeroporto mantido unidade 3

Aeroporto modernizado unidade 1

 0,00
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁSAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da rede de distribuição de 

gás e o desenvolvimento de 

melhorias operacionais dos sistemas 

de distribuição

SULGAS Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, 

conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a 

novos municípios.   Também é considerada a oferta de gás natural 

no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de 

distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de 

sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes 

de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da 

capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na 

robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos 

clientes e sociedade.

Volume de gás distribuído m3/d 1.419

 0,00
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 0,00
GOVERNO 4.0Programa Temático:

 0,00

RS DIGITALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação do Tudo Fácil RS SJCDH Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do 

Tudo Fácil.
Publico atendido digitalmente - Aplicativo unidade 375.000

 0,00
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 0,00
PROGRAMA DE CRÉDITOPrograma Temático:

 0,00

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Valor de operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do 

RS

BADESUL O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos 

financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - 

Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de 

projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.

Valor das operações de crédito 

aprovadas para setores e regiões do RS.

R$ 256.546.000

 0,00
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 0,00
EDUCA+RSPrograma Temático:

 0,00

EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atualização de cursos ofertados na 

Educação Profissional  a partir dos 

Arranjos Produtivos Locais

SEDUC Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação 

Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos 

Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, 

conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será 

implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que 

contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo 

de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução 

da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade 

de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a 

adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de 

trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e 

os itinerários formativos.

Aluno matriculado em curso ofertado na 

Educação Profissional e Médio Integrado

unidade 3.505

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educar para Inovar SICT O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como 

forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da 

rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e 

preparando-os para o mercado do futuro através da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. 

Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades 

parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos 

para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, 

ciência da computação e inovação científica. Os kits serão 

disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de 

plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão 

capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do 

processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos 

semestrais de visitação a centros de referência na área 

(ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre 

outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de 

experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, 

professores e escolas.

Professor/multiplicador capacitado em 

formação empreendedora, 

computacional e científica

unidade 32

Visita a Centros de Referência em 

Inovação e Empreendedorismo 

proporcionada

unidade 32

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação do Novo Referencial 

Curricular Gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio com base na 

BNCC

SEDUC Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino 

Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com 

competências e habilidades de acordo com as exigências da 

sociedade atual, voltadas para a nova economia, o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização 

dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão 

ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos 

político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a 

partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.

Escola com Novo Ensino Médio 

implantado

unidade 191

Escola com o Programa Jovem RS 

Conectado no Futuro implementado

unidade 427

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

com Projeto Político Pedagógico 

reformulado/ implantado

unidade 427

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de propostas 

pedagógicas pautadas no 

empreendedorismo, inovação e 

criatividade nos ambientes escolares

SEDUC Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e 

Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, 

Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos 

alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem 

melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas 

preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, 

incentivados pela realização de pesquisas científicas  e mostras de 

trabalhos e projetos  técnicos, pedagógicos  e  tecnológicos 

regionais, estaduais   e até mesmo internacionais. A participação da 

comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são 

fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo 

ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade  e sucesso do 

aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo 

desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus 

projetos de vida.

Aluno participante de trabalhos, mostras, 

feiras e projetos científicos e 

tecnológicos

unidade 7.000

 0,00
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento dos profissionais 

de educação por  meio de formação 

continuada

SEDUC Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação 

e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de 

modo presencial e à distância, atendendo as especificidades 

constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os 

temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa 

ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com 

destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular 

gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. 

Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro 

de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a 

socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a 

construção de novos conhecimentos.

Centro de mídias do RS  implantado unidade 5

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Integração nas ações  sistemáticas 

entre as diretrizes da SEDUC , 

Coordenadorias Regionais de 

Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual

SEDUC Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, 

Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública 

Estadual, integrando as diretrizes  e políticas públicas educacionais 

da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de 

Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a 

Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através  da elaboração 

de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por 

ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria 

com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na 

Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de 

Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o 

atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.

Escola com Plano de Ação 

implementado e monitorado pelo CEGIN

unidade 427

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

PRO DOCENTE +Formação inicial e 

continuada

UERGS Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores 

da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e 

aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo 

ser  realizada em parceria com outras instituições.

Professor da edução básica capacitado unidade 200

 0,00
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GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio à Alimentação Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a  alimentação escolar, dentre outros, contribuindo 

para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário 

ressaltar que para a execução das ações que contribuem 

diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  questões 

sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas parcerias entre 

Governo Federal,  Estado e Municípios, com vistas ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ,  bem como 

com a complementação  da alimentação pela Secretaria de Estado 

da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.

Aluno beneficiado pelo Programa de 

Alimentação Escolar

unidade 106.930

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a projetos e propostas 

pedagógicas visando a integração 

entre Gestão Educacional  e 

Comunidade Escolar

SEDUC Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, 

sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a 

participação das comunidades para fortalecer o sentimento de 

pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a 

comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos 

pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a 

aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio 

de Projetos como Escola em Tempo Integral , Jogos Escolares do 

Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo 

histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - 

Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a 

participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. 

Buscar parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e 

Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, 

atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por 

meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos , 

conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias 

propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental 

de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa 

renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade 

financeira.

Aluno no Programa  em Tempo Integral 

atendido

unidade 1.848

Escola com atividade/projeto  educativo, 

social, cultural e esportivo realizado

unidade 427

Escola com Programa  em Tempo 

Integral implementado

unidade 19

Escola com Programa  Escola Aberta 

para a Cidadania implementada

unidade 15
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio ao Transporte Escolar SEDUC A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade 

concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que 

assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede 

pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, 

podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, 

contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação 

Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que 

contribuem diretamente para a garantia do acesso,  considerando as  

questões sociais e econômicas  da sociedade, serão firmadas 

parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas 

ao atendimento do  Programa Nacional do Transporte Escolar - 

PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - 

PEATE, dentre outros.  Para a execução do PEATE é importante a 

adesão dos Municípios ao Programa , uma vez que são as 

Prefeituras Municipais  que atendem os alunos da rede pública 

estadual nos territórios.

Aluno atendido pelo Programa do 

Transporte Escolar

unidade 17.075

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implantação de ações educacionais, 

sociais  e culturais por meio de 

parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais

SEDUC Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações 

educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, 

reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias 

interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para 

que a população em idade escolar, assim como a que está fora 

dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio 

do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta 

de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem 

de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as 

escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), 

bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, 

visando a organização da rede estadual com a participação de 

outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e 

Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial 

as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, 

mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias 

com organizações sociais para manutenção, administração, 

qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.

Escola com organização da rede 

(municipalização, cessão de uso, termo 

de cooperação) implantada

unidade 59

Instituição com projeto em parceria com 

entidade civil sem fim lucrativo 

implantado

unidade 29

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares

SEDUC Proporcionar iniciativas  educacionais de prevenção e controle da 

violência  nos espaços escolares e comunidades, por meio de 

projetos institucionais , envolvendo parcerias com outros Órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrantes do Programa 

transversal RS Seguro,em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, 

em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH e a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 427

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEMAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio a Educação de Jovens e 

Adultos

SEDUC Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede 

estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade 

dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as 

exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para 

a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando 

dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a 

participação cidadã, as habilidades e as competências  desses 

jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda , as 

inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, 

com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao 

ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade 

dessa clientela.

Aluno atendido na  Educação de Jovens 

e Adultos

unidade 8.973

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica no 

Estado do Rio Grande do Sul - 

SAERS

SEDUC Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas 

escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao 

acompanhamento do processo educacional para elaboração de 

políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores 

educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá 

ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para 

garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos 

avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC 

estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de 

resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. 

Cabe destacar que uma das ações que será implementada 

diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno 

Presente, voltado à correção de fluxo.

Escola com o Projeto Aluno Presente 

voltado à correção de fluxo implantado

unidade 427

Escola estadual com SAERS implantado unidade 427

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Manutenção da Excelência no Ensino 

do Colégio Tiradentes

SSP Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio 

Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de 

unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, 

disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente 

iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico .

Aluno formado unidade 374

 0,00
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Básica.

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de 

Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, 

envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais 

como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, 

estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo 

manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos 

mesmos.

Escola de Educação Básica com 

manutenção centralizada/descentralizada 

(água, energia, saneamento, locação, 

vigilância, dentre outros) atendida

unidade 427

Rede Estadual de Ensino com gestão 

informatizada mantida e implementada 

(escolas+CREs+SEDUC)

unidade 432

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Apoio administrativo, manutenção e 

qualificação das escolas da 

Educação Profissional

SEDUC Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo 

educacional das Escolas de Educação Profissional  e da SUEPRO, 

de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas 

contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, 

locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.

Escola de Educação 

Profissional/SUEPRO  com manutenção 

centralizada/descentralizada (água, 

energia, saneamento, locação, 

vigilância, insumos, dentre outros)  

atendida

unidade 23

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de ações que 

possibilitem a qualificação da 

infraestrutura física, administrativa e 

pedagógica das escolas de Educação 

Profissional

SEDUC Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e 

administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a 

manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando 

espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. 

Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços 

escolares da Educação Profissional por meio da autonomia 

financeira das escolas. Destacamos  a manutenção, reformas, 

ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços 

escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio 

público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que 

possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.

Escola de Educação Profissional com 

programa de autonomia financeira e 

pedagógica atendida

unidade 28

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Implementação de fluxos nos 

processos administrativos, visando a 

resultados mais rápidos e imediatos

SEDUC Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando 

sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a 

agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa 

iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de 

escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo 

de matrículas e dos diários de classe on-line.

Aluno com Diário de Classe 

acompanhado

unidade 106.146

Escola com Diário de Classe 

implementado

unidade 427

Escola com sistema integrado de fluxos 

implementado

unidade 427

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da rede pública 

estadual, com aquisição de materiais 

e equipamentos básicos, 

pedagógicos e tecnológicos

SEDUC Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição 

de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, 

pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais 

das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades 

transversais, culturais e sociais  que contribuam para a 

consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos 

resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com 

relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da 

Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, 

abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.

Escola  de Educação Básica atendida 

com programa de autonomia financeira e 

pedagógica

unidade 427

Escola com equipamento tecnológico 

contemplado

unidade 300

 0,00
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EVOLUÇÃO SUSTENTÁVELPrograma Temático:
 0,00

GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aperfeiçoamento da Comissão 

Estadual P2R2

CM Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências 

envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual 

P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de 

fiscalização e capacitação

Ação de capacitação realizada unidade 2

Ação de fiscalização realizada unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento de cursos de 

capacitação voltados à proteção e 

defesa civil

CM A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema 

nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, 

assim como à população em geral, os conhecimentos necessários 

para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma 

comunidade potencialmente afetada.

Quantidade de pessoas que atendem as 

edições do "Capacitar"

unidade 177

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reaparelhamento e Modernização da 

Defesa Civil Estadual

CM A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos 

produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade 

de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de 

preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade 

orçamentária.

Veículo adquirido unidade 1

 0,00
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PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fiscalização, prevenção e repressão 

a Ilícitos ambientais

SSP Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada 

pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação 

ambiental e de responsabilizar os infratores.

Procedimento policial relativo a crimes 

ambientais remetido pela Polícia Civil

unidade 1.236

 0,00
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RS CIDADANIAPrograma Temático:
 0,00

ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZERAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ampliação da oferta de projetos de 

esporte, cultura e lazer na FASE

FASE Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura 

e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos 

socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde 

integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. 

Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos 

socioeducandos.

Atividade esportiva e cultural realizada unidade 4

Socioeducando atendido em atividades 

dirigidas nas salas de leitura da FASE

unidade 40

 0,00
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AÇÕES HABITACIONAISAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Produção Habitacional SOP Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em 

parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para 

famílias de baixa renda nas regiões do Estado.

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) concluída

unidade 396

Unidade Habitacional de Interesse Social 

(HIS) contratada

unidade 592

 0,00
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FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Reestruturação do esporte gaúcho SEL Reformulação do modelo de organização e execução da política 

pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir 

desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa 

iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no 

Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será 

implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização 

das entidades de esporte se dará a  partir de estudo da situação de 

cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, 

através de uma nova lei de refis ou acordo judiciais ou 

extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte  

de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que 

prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista 

tratar-se das federações e associações representantes de cada uma 

das modalidade esportivas.

Conferência para construção do Plano 

Estadual do Esporte realizada

unidade 2

Participante da Conferência unidade 60

 0,00
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PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHOAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de inclusão social FGTAS Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do 

terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção 

e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança 

pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, 

adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso 

aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento 

local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a 

disponibilização de espaços físicos.  Recursos do Tesouro do 

Estado, parcerias e de convênios.

Curso, palestra e oficina realizada, 

voltada à inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social

unidade 2

Projeto de desenvolvimento local 

apoiado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de orientação e preparação 

para o mundo do trabalho

FGTAS Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar 

o conhecimento de suas habilidades e características pessoais 

dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de 

jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências 

FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral 

(seminários). Recursos do tesouro.

Aluno orientado por intermédio do projeto 

Sine na Escola

unidade 2.800

Oficina realizada para inserção e 

reinserção no mundo do trabalho

unidade 12

Seminário realizado sobre o mundo do 

trabalho

unidade 8

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Ações de promoção de trabalho e 

renda

FGTAS Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir 

da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos 

candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências 

FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do 

Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação 

para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema 

informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego  - e 

operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações 

voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas 

monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de 

empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com 

deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação 

profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e 

orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro 

do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho .

Beneficiário do Seguro-Desemprego 

reinserido no mercado de trabalho

unidade 792

Carteira de trabalho emitida unidade 47.420

População atendida via Intermediação de 

mão-de-obra e seguro-desemprego

unidade 339.864

Trabalhador inserido no mercado de 

trabalho

unidade 7.904

Vaga de trabalho captada unidade 21.072

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Desenvolvimento do artesanato 

gaúcho

FGTAS Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o 

artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira 

profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à 

realização de feiras municipais de artesanato e à participação e 

comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas 

do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado . 

Disponibilização de um canal pela internet para fomento à 

comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação 

profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição 

de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias 

do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e 

de convênios .

Artesão com produção divulgada em 

canal na internet FGTAS/PGA

unidade 224

Artesão contemplado com espaços de 

comercialização em feiras e eventos

unidade 441

Artesão qualificado por meio de cursos, 

oficinas e palestras

unidade 885

Carteira de Artesão PGA e PAB emitida unidade 1.989

Casa de artesão aberta unidade 3

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Educação permanente para o 

aprimoramento e qualificação da 

rede socioassistencial

STAS Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos 

municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede 

socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, 

entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e 

trabalhadores municipais.

Município apoiado tecnicamente no 

Programa Acessuas Trabalho

unidade 60

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Orientação, qualificação profissional 

e de empreendedorismo para 

trabalhadores

FGTAS Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para 

trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de 

empreendedores por meio de cursos de formação em 

cooperativismo e demais formas coletivas de organização do 

trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com 

cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. 

Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as 

formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o 

encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo 

Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa 

Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).

Pessoa encaminhada às instituições de 

microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine

unidade 878

Trabalhador orientado sobre as formas 

alternativas de geração de trabalho e 

renda

unidade 1.610

Trabalhador qualificado por meio de 

cursos e oficinas

unidade 432

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação no atendimento  da 

política estadual de assistência 

social

STAS Qualificação no atendimento da política estadual de assistência 

social. Por meio de apoio técnico, educação permanente aos 

gestores e trabalhadores e repasse de recurso aos Fundos 

Municipais de Assistência Social, nas modalidades CREAS, CRAS, 

Centro Dia, Residência Inclusiva. Busca-se melhorar a assistência 

do usuário que será atendido na esfera municipal. Promover o 

acolhimento de provisório de pessoas e de seus acompanhantes, 

que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento durante 

o tratamento de doenças graves fora da localidade de sua 

residência.

Beneficiário atendido na residência 

inclusiva cofinanciada

unidade 40

 0,00
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RECONECTADO VIDASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação, qualificação e 

manutenção do atendimento ao 

socioeducando e fortalecimento da 

rede intersetorial

FASE Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das 

estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos 

Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de 

semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à 

diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e 

do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e 

ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos 

módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do 

Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns 

deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros 

que se entendam necessários.

Centro de atendimento e sede 

reformado, ampliado e equipado

unidade 1

Centro de Atendimento Socioeducativo 

ampliado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do fazer pedagógico na 

socioeducação

FASE Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento 

escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação 

profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no 

aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

enquanto egressos da FASE.

Socioeducando inserido em curso com 

certificação no CECONP e em todos os 

CASEs

unidade 81

 0,00
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RS CIDADANIAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Atenção à PcD e à PcAH referencial a 

metodologias de atendimento e 

inclusão

FADERS Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento 

no tocante às especificidades e necessidades das PcD e 

PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de 

unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS , que 

também constituam campos de observação e desenvolvimento de 

metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e 

PcAH/Superdotação.

Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd unidade 1.400

Cidadão beneficiado por Passe Livre 

Intermunicipal

unidade 3.640

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Gestão do Conhecimento para a 

Atenção às Pessoas com Deficiência 

e às Pessoas com Altas Habilidades / 

Superdotação

FADERS Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e 

difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e 

PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de 

atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas 

públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações agéis e 

significativas contra violação de direitos e ausência de serviços 

inclusivos.

Assessoramento prestado unidade 8

Pessoa capacitada para a atenção à 

PcD e à PcAH

unidade 2.600

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Acessibilidade e 

Inclusão por meio da Articulação de 

Políticas Públicas

FADERS Enfrentamento à atuação fragmentada e setorizada do Estado na 

execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, 

segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades 

coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de 

Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes 

esferas e áreas de atuação do Estado.

Fórum Temático promovido unidade 5

Município atingido em evento de 

articulação

unidade 140

Plenária do Fórum Permanente realizada unidade 4

 0,00
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RS SEGUROPrograma Temático:
 0,00

CIDADÃO MAIS SEGUROAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Enfrentamento à violência contra 

vulneráveis

SSP Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a 

violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das 

diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e 

qualificada.

Procedimento Policial remetido por 

delegacia especializada

unidade 15.204

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da polícia judiciária 

para a repressão qualificada ao 

crime

SSP Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase 

a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e 

incremento das atividades cartorárias, buscando assim  a 

elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade 

e, consequentemente, propiciando um maior retorno para a 

sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da 

sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em 

conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de 

parcerias.

Inquérito policial remetido unidade 62.732

Procedimento de adolescente infrator 

remetido

unidade 7.892

Termo Circunstanciado remetido unidade 35.072

 0,00
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FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Adequação da Infraestrutura de 

atendimento da Segurança Pública

SSP Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao 

cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos 

órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de 

serviços à sociedade.

Estrutura física adequada ao 

atendimento disponibilizada na PC

unidade 2

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da capacidade de 

resposta ao cidadão por meio do 

reaparelhamento da Segurança 

Pública

SSP Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao 

cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança 

Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de 

proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.

Armamento adquirido pela Policia Civil unidade 324

EPI adquirido pela Policia Civil unidade 504

Viatura adquirida pela Policia Civil unidade 136

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Instalação efetiva das Áreas 

Integradas de Segurança Pública 

(AISPs)

SSP Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), 

a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, 

aprimorando o atendimento ao cidadão.

Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) instalada

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação do atendimento da 

Segurança Pública por meio da 

modernização tecnológica

SSP Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em 

termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e 

agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de 

urgência ou não.

Equipamento de TI adquirido para a 

Polícia Civil

unidade 488

 0,00
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POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIALAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

 Implementação de ações de 

prevenção à violência nas escolas e 

comunidades escolares - RS Seguro

SEDUC Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da 

violência nos espaços escolares e comunidades por meio de 

projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos 

governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a 

implementação das CIPAVEs+, que são as Comissões Internas de 

Prevenção a Acidentes e Violência Escolar , integrante do programa 

transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e 

outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que 

contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere 

no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas 

educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que 

consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de 

paz,  bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos 

municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.

Escola com Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes e Violência 

Escolar - CIPAVE+ implementada

unidade 427

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Incentivo à implantação dos Centros 

de Atendimento Integrado para 

crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência.

SES Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos 

Centros de Antedimento Integrado para crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de 

atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, 

serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e 

efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao 

atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da 

rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às 

vítimas.

Serviço habilitado unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Tô Ligado - Conectando trajetórias STAS Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão 

escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a 

inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por 

meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais , gestão de 

casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e 

educação nos territórios do Programa RS SEGURO.

Comitê intersetorial implantado unidade 1

Diagnóstico local e socioassistencial 

realizado

unidade 1

Jovem  orientado para o 

Empreendedorismo

unidade 1.376

Jovem orientado pelo SINE na Escola unidade 1.620

 0,00
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SAÚDE CIDADÃPrograma Temático:
 0,00

MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDEAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Aprimoramento da Assistência 

Farmacêutica

SES O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e 

iniciativas que visam  fortalecer o papel no Estado no apoio técnico 

e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, 

serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de 

Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos 

processos de Assistência Farmacêutica estadual ; o 

desenvolvimento de ações para implantação do cuidado 

farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por 

parte da população; a utilização de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o 

fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de 

assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos 

municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica.

Município cofinanciado pelo Estado para 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica

unidade 130

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Prevenção e 

Promoção em Saúde

SES Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e 

fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir 

e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização 

para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância 

sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica 

monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras 

doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das 

ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para 

subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no 

nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho , vigilância dos 

ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde 

do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTs, visando a 

redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. 

Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar , 

monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, 

contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar 

riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres 

naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. 

Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de 

interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de 

intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no 

Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para 

desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde 

pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CDCT.

Município com programa de controle do 

tabagismo ampliado

unidade 76

Município com Vigilância da Saúde do 

Trabalhador implantado

unidade 110

Município que utiliza o Sistema de 

Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado

unidade 62

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Qualificação da Ouvidoria do SUS SES Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta 

do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do 

SUS.

Ouvidoria Regional do SUS ampliada unidade 4

 0,00
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 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Resolutividade da Atenção Primária 

em Saúde

SES Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando 

o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento 

estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da 

Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o 

acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde 

por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e 

desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do 

TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de 

qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as 

Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção 

à saude a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, 

técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e 

cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a 

constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos 

de cooperação, convênios e contratos.

Centro de especialidade odontológica 

ampliado

unidade 2

Equipe de Atenção Básica de Saúde 

Prisional ampliada

unidade 3

Equipe de Saúde Bucal ampliada unidade 160

Equipe de Saúde da Família ampliada unidade 288

Laboratório Regional de protése dentária 

ampliado

unidade 23

Município beneficiado com recurso para 

a qualificação da Atenção Básica

unidade 130

Município com o Programa Saúde na 

Escola implantado

unidade 123

 0,00
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PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDAAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Promoção da Primeira Infância 

Melhor (PIM)

SES Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a 

Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

incrementando o sistema de informações e estratégias 

desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, 

técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de 

cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de 

pesquisas científicas na temática.

Família atendida pelo Programa Primeira 

Infância Melhor

unidade 9.226

Município com Programa Primeira 

Infância Melhor implantado

unidade 72

 0,00

389



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Caderno de Regionalização

Plano Purianual

Sociedade com Qualidade de Vida

PPA 2020 - 2023 LEI Região Funcional 9

REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTILAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Acompanhamento de bebês egressos 

de UTI em serviços especializados

SES Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar 

(Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois 

anos de vida.

Ambulatório de egresso de UTI neonatal 

mantido

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Organização da rede de atenção ao 

parto de forma regionalizada

SES Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades 

estruturadas e seguras.
Serviço cofinanciado pelo Estado 

ampliado

unidade 15

 0,00
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REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSASAcão Programática:

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Fortalecimento da Política Estadual 

de Saúde Mental

SES Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial . Planejar, elaborar e 

executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e 

eventos com foco na redução da violência e dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do 

suicídio, na promoção da vida e da saúde mental como um todo. 

Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o 

desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos 

técnicos que lidam com a temática.

Dispositivo da rede de atenção 

psicossocial ampliado

unidade 403

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Prestação de Serviços de 

Atendimento aos Usuários

EGR Prestação de serviços de socorro rodoviário com a remoção de 

veículos e resgate médico aos usuários. Os serviços de resgate 

médico serão terceirizados com a contratação de empresa 

especializada. A remoção de veículos será realizada por contratação 

de terceiros ou de forma direta pela EGR, com seus próprios 

recursos e com credenciamento para disponibilização de guinchos 

destinados à remoção de veículos com pane mecânica ou 

acidentados.

Praça de pedágio com ambulância 

disponibilizada

unidade 2

Praça de pedágio com serviço de 

remoção de veículos disponibilizado

unidade 1

 Iniciativa  Descrição  Produto  Unidade de medida  Meta Regional Órgão

Programa "Vida no Trânsito" SES Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no 

trânsito e promoção da saúde.
Município com Programa "Vida no 

Trânsito" implantado

unidade 1

 0,00

391



 1,00

 1,00



 1,00

 1,00



PPA NOVAS
FAÇANHAS

Plano Plurianual 2020-2023


	Contra-capa Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Capa Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF1 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF2 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF3 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Capa RF4 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF5 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF6 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Capa RF7 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF8 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF9 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Caderno de Regionalização para paginar 15.10_pagenumber.pdf
	Capa RF1 Regionalização.pdf
	Página 3

	Capa RF2 Regionalização.pdf
	Página 4

	Capa RF3 Regionalização.pdf
	Página 5

	Capa RF4 Regionalização.pdf
	Página 6

	Capa RF5 Regionalização.pdf
	Página 7

	Capa RF6 Regionalização.pdf
	Página 8

	Capa RF7 Regionalização.pdf
	Página 9

	Capa RF8 Regionalização.pdf
	Página 10

	Capa RF9 Regionalização.pdf
	Página 11

	Contra-capa Regionalização.pdf
	Página 2


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF1 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF2 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF3 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF4 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF5 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF6 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF7 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF8 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF9 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	PPA 2020-2023 _Regionalizacao_nominata_pagenumber.pdf
	APRESENTAÇÃO

	ficha catalografica (1).pdf
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
	Elaboração:
	Colaboração:
	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
	Dados Internacionais de Catalogação na Publicação:

	Capa RF2 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF3 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF4 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF5 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF6 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF 7 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF8 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Capa RF 9 Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12


	Página em branco.pdf
	Capas Regionalização.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12





