
Revista 2021

Planejamento, 
Governança e Gestão

O GOVERNO 
PASSA POR AQUI



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Governador: Eduardo Leite

Vice-governador: Ranolfo Vieira Júnior

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Secretário: Claudio Gastal

Secretária Adjunta: Izabel Matte

DIREÇÃO-GERAL

Robson Ferreira

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Marina Fassini Dacroce

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Antonio Paulo Cargnin

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Thiago Dapper

SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO DO ESTADO

Diego Ferrugem Cardoso

SUBSECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Iracema Castelo Branco

ELABORAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Coordenador: Claiton Magalhães

Texto: Thais D’Avila e Vagner Benites

Projeto Gráfico: Laiz Flores e Priscila Ely



Uma pasta transversal, que atua de forma horizontal, articula, integra, projeta 

e analisa. Assim é reconhecida a Secretaria de Planejamento, Governança e 

Gestão. 

Por isso, nesta edição, vamos falar sobre as realizações desenvolvidas pelos 

gestores e servidores da SPGG e que impactaram todo o Governo do Rio 

Grande do Sul. 

Em cada tópico abordado neste anuário, você vai ver a entrega que o Executivo 

proporcionou à população gaúcha, um número que representa a grandeza da 

ação e também o trabalho desenvolvido pela equipe da SPGG. 

Trata-se de uma amostra representativa de todas as atividades realizadas e 

que impactam a vida dos cidadãos gaúchos em grandes temas como saúde, 

educação, economia, agricultura e, especialmente, que vêm contribuindo para 

um Estado mais moderno, leve, ágil e competitivo.

Nas duas páginas seguintes, você vai ver o Mapa Estratégico da Gestão 

2019/2022. Através da imagem é possível perceber onde se encaixa cada 

atividade desenvolvida pela SPGG, nas três “entregas de valor” que o Governo 

do Estado previu: Serviços Públicos Modernos e Ágeis; Estado Competitivo e 

Sustentável; e Sociedade Próspera.

Boa leitura!

Carta ao Leitor



Mapa Estratégico do Governo

Buscar o equilíbrio 
fiscal, otimizando os 
gastos e maximizando 
as receitas.

Qualificar e incrementar a prestação 
de serviços, formando parcerias com
o setor privado e 3º setor.

Aumentar a 
capacidade de 
investimento.

Estado Sustentável

SERVIÇOS PÚBLICOS
MODERNOS E ÁGEIS 

ESTADO COMPETITIVO
E SUSTENTÁVEL

Governança e Gestão

Garantir o alinhamento
estratégico em todos
os níveis do Governo.

Aprimorar os
mecanismos de
transparência.

Valorizar e 
desenvolver
o servidor 
público.

Promover a 
articulação 
regional e a
participação 
social.

Desenvolvimento  Empreendedor

Agilizar as soluções
ao cidadão por meio 
do Governo Digital.

Fortalecer o
desenvolvimento
regional.

Fomentar a 
nova economia 
e promover a 
inovação em 
setores  
tradicionais.

Adequar o
modelo
tributário com 
foco na 
competitividade.

Sociedade com Qualidade de Vida

Aumentar a 
segurança e o 
combate ao crime.

Qualificar o 
aprendizado
para a nova 
economia.

Promover a 
sustentabilida
de ambiental.

Promover a 
inclusão social 
e o espírito de 
cidadania.
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Qualificar e incrementar a prestação 
de serviços, formando parcerias com

UMA SOCIEDADE
PRÓSPERA

ESTADO COMPETITIVO
E SUSTENTÁVEL

Modernizar e 
desburocratizar
os processos.

Valorizar e 
desenvolver
o servidor 
público.

Adequar o
modelo
tributário com 
foco na 
competitividade.

Fomentar um 
ambiente
de negócios 
mais ágil e 
simples.

Promover a 
inclusão social 
e o espírito de 
cidadania.

Prestar
assistência
à saúde, fortalecendo 
a promoção e a 
prevenção.

Reduzir custos
logísticos e de
transporte e 
melhorar a 
infraestrutura.

QUE LEVE O RS PARA UM NOVO 

PATAMAR DE COMPETITIVIDADE, 

TIRANDO O ESTADO DA ERA 

ANALÓGICA, RUMO À ERA DIGITAL, 

COM A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

...

...

E A RETOMADA DO 
CRESCIMENTO 
ECONÔMICO.

...

EVOLUÇÃO SEM RUPTURA, QUE SUPERA 

O DISCURSO DA CRISE E RECUPERA A 

ESPERANÇA E A AUTOESTIMA ...
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Lançado em junho de 2021, o Programa Avançar reúne um conjunto de 

investimentos voltados a acelerar o desenvolvimento e o crescimento 

econômico, incrementar a qualidade da prestação de serviços à população e 

promover a inovação e a sustentabilidade. Está dividido em três eixos: Avançar 

com Sustentabilidade, Avançar para as Pessoas e Avançar no Crescimento. 

Avançar

• R$ 1,3 bilhão de recursos do Tesouro a estradas

• 406 cidades beneficiadas com a ampliação e melhoria da 

infraestrutura rodoviária

• R$ 84 milhões entre obras, fomentos, editais e qualificações

• R$ 87,7 milhões contemplam desde melhorias e reformas em 

espaços esportivos em municípios gaúchos até a promoção de 

eventos

• R$ 349,1 milhões em recursos 

• R$ 1,2 bilhão de recursos do Tesouro. 

• R$ 112,3 milhões, alocados entre editais de fomento à 

inovação e recursos para a UERGS

• R$ 10,85 milhões em recursos

 Plano de Obras 

 Cultura 

 Esporte e Lazer 

 Saúde 

 Educação 

 Inovação, Ciência e Tecnologia 

 Casa Militar e Defesa Civil 

O Governo passa por aqui

Ao todo, foram anunciados R$ 4,6 bilhões em investimentos 



novasfacanhas.rs.gov.br
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Os servidores ainda garantem 

apoio à execução das ações e 

investimentos do programa

A equipe da secretaria também 

atua no monitoramento dos 

investimentos em andamento

A Subsecretaria de Planejamento da SPGG 

foi a responsável pelo suporte técnico na 

análise e seleção das ações do programa

• R$ 4,25 milhões em projetos para estimular a retomada e a 

revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos

• R$ 280,3 milhões distribuídos entre viaturas, equipamentos, 

tecnologia e obras 

• R$ 465,6 milhões para ampliação e construção de unidades 

prisionais e centros de atendimento socioeducativo

• R$275,9 milhões, com atenção especial para projetos de irrigação

• R$ 131 milhões em recursos do Estado

 Iconicidades 

 Segurança Pública 

 Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo 

 Agropecuária e no Desenvolvimento Rural 

 Turismo 

O Governo passa por aqui
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RS Parcerias

Foto: Mateus Souza

Privatizações, concessões e parcerias necessárias com a iniciativa privada são 

formas de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados. Por isso, em 

2021 foram vários os esforços do governo estadual nessa direção.

• O leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

(CEEE-D) ocorreu em março, com a aquisição por empresa privada da 

companhia

• Também em março foi realizado o leilão da CEEE Transmissão 

(CEEE-T) com ágio de 57,13% em relação ao valor inicial (R$ 1,7 bilhão)

• A privatização da CEEE - Geração (CEEE-G) está em fase final. Leilão 

está previsto para o 1º trimestre de 2022

• Em outubro foi realizado o leilão da Companhia de Gás do Estado do 

RS (Sulgás), arrematada por R$ 928 milhões

• Desestatização da Companhia Riograndense de Saneamento avançou 

em 2021. Abertura de capital da empresa está previsto para 2022

 CEEE 

 Sulgás 

 Corsan 

O titular da SPGG, Claudio Gastal, é integrante 

do Conselho Gestor do RS Parcerias, instância 

que define os projetos a serem incluídos

O
 Governo passa por aqui

parcerias.rs.gov.br

Privatizações
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Foram aprovados os estudos de modelagem e realizadas consultas e 

audiências públicas para concessão de 1.131 km de rodovias, 

divididas em três blocos

O edital para concessão de 271,5 km do bloco 3 foi publicado nos 

primeiros dias de 2022

O início dos trabalhos de modelagem do projeto foi realizado em 

maio. Lançamento do edital previsto para o 1º semestre de 2022

Os estudos de modelagem de concessão de três parques (Caracol, 

Tainhas e Turvo) foram concluídos em 2021, bem como a realização 

das audiências públicas. Lançamento do edital previsto para o 1º 

semestre de 2022

Avançou também a concessão do Jardim Botânico de Porto Alegre, 

com consulta pública e editais previstos para 2022

Concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo  ngelo avançou 

com a publicação do PMI, instrumento que permite que a iniciativa 

privada elabore os estudos técnicos e de viabilidade

Lançamento do edital previsto para 2022

 Rodovias 

 Cais Mauá (Porto Alegre) 

 Parques Ambientais 

 Aeroportos Regionais 

Por ser uma secretaria extraordinária a responsável pelo RS 

Parcerias, a SPGG oferece toda a estrutura física, pessoal, e 

o apoio técnico-administrativo para os trabalhos

Na ausência do governador, o secretário 

comanda os trabalhos da equipe

Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) 
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Orçamento 2022

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022 trouxe uma notícia há 

muito esperada: o fim das alíquotas majoradas de ICMS dos setores de Energia, 

Combustíveis, Telecomunicações, além da redução da alíquota geral, elevadas 

ainda em 2016. Fruto do esforço do governo estadual com a aprovação das 

reformas estruturantes, privatizações e contenção de gastos, o Orçamento 2022 

ressalta o compromisso da administração com o equilíbrio fiscal e o realismo 

orçamentário.

spgg.rs.gov.br/orcamento-estado

LOA 2022 prevê investimentos em
valores 74% maiores do que em 2021

Sob coordenação da SPGG, a elaboração da LOA é realizada 

pelo Departamento de Orçamento e Finanças (DOF), da 

Subsecretaria de Planejamento

A equipe de 17 pessoas do DOF 

trabalha no planejamento da peça 

orçamentária, fazendo a estimativa 

das receitas e fixando as despesas
O processo da LOA tem início 

em maio e a atenção segue 

até dezembro de cada ano

O Governo passa por aqui
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Principal instrumento de pactuação do Governo, o Acordo de Resultados é 

formado por um conjunto de projetos estratégicos que representam esforços 

coordenados de cada órgão executor, assim como dos órgãos parceiros, para o 

alcance dos resultados pautados nas diferentes agendas estratégicas do 

Governo. Em 2021 contemplou 252 projetos estratégicos e que representam os 

maiores impactos aos cidadãos.

Acordo de Resultados
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Apoio técnico e metodológico na estruturação dos projetos 

estratégicos do Governo e na definição de indicadores

Coordenação do processo de pactuação e monitoramento do 

Acordo de Resultados

Apoio à execução dos projetos estratégicos, buscando 

alternativas para a superação de dificuldades e a 

identificação de soluções transversais

Estruturação e apoio às reuniões de governança

O Governo passa por aqui

custo total para concluir as entregas
R$ 922 milhões
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O projeto de lei do governo estadual que criou o Auxílio Emergencial Gaúcho foi 

aprovado por unanimidade em abril na Assembleia Legislativa. A iniciativa 

procurou atender os setores mais afetados pelas restrições de circulação 

impostas pelo coronavírus – mulheres chefes de família em situação de 

vulnerabilidade, empresas do Simples Nacional, microempreendedores 

individuais (MEIs) e trabalhadores desempregados ligados aos setores de 

alojamento, alimentação e eventos. 

Em 2021 foram executadas duas fases do Auxílio: a destinada a mulheres chefes 

de família em situação de vulnerabilidade social e a empresas do Simples 

Nacional. O lançamento das próximas etapas, para os MEIs e trabalhadores 

desempregados, deverá ocorrer em 2022.

    No total, serão repassados até 
R$ 107 milhões aos quatro grupos

Auxílio Emergencial 
Gaúcho

A equipe do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) liderou 

o processo para desenvolvimento e implantação do Auxílio no Estado

O Departamento de Economia e Estatística (DEE) colaborou com estudos 

para a definição dos públicos a serem beneficiados

As secretarias estaduais de Turismo e de Desenvolvimento Econômico também 

auxiliaram na implementação do auxílio

O Governo passa por aqui
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Educação no ICMS

A Assembleia Legislativa aprovou em novembro o projeto que acrescenta o 

desempenho na educação aos critérios para distribuição do Imposto sobre Cir-

culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os municípios. Na prática, foram 

reajustados os percentuais dos atuais critérios para que fossem considerados 

também os resultados de uma prova anual dos alunos do Ensino Fundamental 

passarão a ser considerados. O critério será incluído a partir de 2024 e o per-

centual do valor repassado que terá a educação como critério será ampliado de 

forma gradual até 2029. 

O Departamento de Economia e Estatística (DEE), da subsecretaria de 

Planejamento, foi fundamental na construção da proposta

O desenvolvimento de estudos sobre o assunto foi um dos trabalhos realizados 

pela equipe, assim como a elaboração da metodologia que permitiu a estruturação 

da política

O DEE também será o responsável pelo cálculo do Índice Municipal da Educação 

dos Municípios do RS (IMERS) e da Participação no rateio da Cota-parte de ICMS 

dos municípios referente à educação no ICMS

O trabalho que culminou com a aprovação na AL teve início em 2019, a 

partir da troca de experiências com o governo do Ceará

10% do ICMS repassado terá a educação como 
critério em 2024 e chegará a 17% em 2029  

O Governo passa por aqui
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Em 2021 o Conselho Estadual de 

Desburocratização e Empreendedorismo 

(CEDE) realizou muitas entregas por 

meio do seu braço executivo, o 

DescomplicaRS. O Projeto de Lei 

do novo Fundopem, que agilizou 

a fruição dos benefícios, a 

consolidação da Rede 

Simples RS e a integração 

das tabelas de risco da 

Vigilância Sanitária Estadual, 

Bombeiros e Fepam com a JucisRS e a Receita 

Estadual, permitiram o lançamento, em dezembro, 

do Tudo Fácil Empresas na Capital. A plataforma 

possibilita a abertura de uma empresa com 

atividade de baixo risco em menos de 10 minutos.

497 MUNICÍPIOS
INTEGRANDO A
REDE SIMPLES

Conselho Estadual de 
Desburocratização e 
Empreendedorismo

O secretário da SPGG é o presidente do CEDE

Equipes da secretaria atuam em todos os projetos executados pelo 

DescomplicaRS, inclusive o Centro de Tecnologia do Estado

 Conselho incentivou outras secretarias e órgãos a modernizarem suas 

normativas e a articulação com setor privado

SPGG foi a responsável pela proposta da lei aprovada que torna o CEDE 

permanente

descomplica.rs.gov.br

O Governo passa por aqui
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Com um modelo diferenciado e dispondo de estrutura com fácil acesso à 

população, o projeto de ampliação e modernização das Centrais de Atendimento 

Tudo Fácil com unidades no interior foi conduzido e acompanhado de perto pela 

SPGG. A primeira unidade foi inaugurada em Lajeado, em dezembro, e outras 

devem iniciar atividades em 2022.

A SPGG coordenou a negociação para a instalação das novas 

sedes em shopping centers, garantindo locais de fácil acesso

Contratação de equipe terceirizada, sob a gestão da SPGG, para a 

prestação dos serviços

Pelo programa Qualifica RS, coordenado pela subsecretaria de Gestão de 

Pessoas da SPGG,  foram selecionados profissionais para atuação na 

gerência das unidades

Capacitação de todos os profissionais em temas Conceituais, 

Comportamentais e Técnicos, com o apoio direto da Escola de Governo 

do Estado (EGOV)

O Governo passa por aqui

Tudo Fácil

90 serviços presenciais e mais 

de 300 serviços digitais 
nos terminais de autoatendimento
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Nova Consulta Popular
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A Consulta Popular em 2021 foi repleta de inovações. Pela 

primeira vez a apresentação de projetos e a votação ocorre-

ram através do aplicativo Colab, simplificando e agilizando 

os processos. Foram disponibilizados R$ 30 milhões, 50% a 

mais do que na edição anterior. Das propostas recebidas, as 

mais curtidas foram diretamente para a cédula de votação.  

Foto: Mateus Souza

+ de 1000
propostas recebidas

Contratação da Colab

Divulgação das etapas da Consulta Popular

Desde 2019 recebe os projetos eleitos para ter um melhor 

acompanhamento. A pasta recebe a documentação, abre Proa e 

encaminha para a secretaria-fim

Aproximação com Coredes, para co-criação do regimento interno 

e regras da Consulta Popular

O Governo passa por aqui

O Governo passa por aqui
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Gestão e 
Desenvolvimento 
de Pessoas
O Projeto Envolver – Juntos pela Evolução do RS foi desenhado para promover 

a mudança da cultura organizacional do Governo do Estado de forma 

permanente. Desenvolvido sob a coordenação da Subsecretaria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas, teve na produção dos direcionadores de cultura 

um ponto importante para o entendimento dos objetivos.

+ DE 900
LIDERANÇAS

18 33

Governança 

do projeto

Disseminação dos 

direcionadores de cultura 

entre as secretarias

Interlocução com parceiro 

técnico (BTA Associados)

Produção de toda a 

comunicação do projeto

O Governo passa por aqui

O Governo passa por aqui
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CELIC • Administração 
Central de Licitações

2671 licitações que, juntas, tiveram um valor total de referência de R$ 5,25 

bilhões. O ano de 2021 na Celic foi movimentado e incluiu procedimentos 

relevantes, como os realizados para implantação das centrais de atendimento do 

Tudo Fácil pelo interior, a seleção de projetos para adesão ao Iconicidades, além 

da aquisição de 200 mil kits de cestas básicas. O ano também encerrou com o 

credenciamento de 3.126 novos fornecedores interessados em participar das 

licitações do governo e ágio de R$ 1,94 milhão em alienações realizadas.

A economia gerada nas licitações foi 

de R$ 196 milhões em 2021

3

Pela Celic passam as licitações de todos 

os produtos e serviços adquiridos pelo 

governo estadual, bem como as 

contratações de obras públicas

São 62 servidores responsáveis por atender a 

demandas de todos os órgãos e secretarias
O Governo passa por a

qu
i

O Governo passa por a
qu

i
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A aprovação em dezembro na Assembleia Legislativa da Lei de Gestão de Ativos 

representou um novo patamar para a gestão do patrimônio imobiliário do 

Estado, mais uma das atribuições da SPGG através da Subsecretaria de 

Patrimônio do Estado (SPE). Em 2021, por meio do Departamento de Patrimônio 

Imobiliário (DEAPE), a SPE liderou diversas iniciativas, entre elas a realização de 

13 licitações para venda de imóveis, avaliados em R$ 13,6 milhões, a produção 

de quase mil documentos técnicos de 375 imóveis do patrimônio avaliados em 

R$ 2 bilhões e a permuta de 21 imóveis por área construída, com valor estimado 

de R$ 25 milhões.

Patrimônio

A SPE é responsável ainda pela gestão documental e a 

preservação do patrimônio arquivístico do Estado, atividades 

conduzidas pelo Arquivo Público Estado do RS (APERS)

Em 2021, o APERS iniciou levantamentos para ampliação e 

atualização dos instrumentos de gestão documental do Estado 

e realizou estudos para preservação de documentos digitais

O Arquivo Público também proporcionou 4,4 mil 

atendimentos ao público na Sala de Pesquisa e avançou nas 

entrevistas do projeto Documentando a experiência da 

COVID-19 no RS

O Governo passa por aqui

Gestão dos 14,5 mil imóveis 
no Estado é liderada pela SPGG



Reuniões realizadas
850Cerca 

de 2500+
 de

Horas de trabalho
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O Caff Working, inaugurado em maio de 2021, foi inspirado em espaços 

modernos de coworking. Teve como proposta uma construção inovadora, 

destinada a possibilitar diferentes configurações e formas de trabalho aos 

servidores públicos estaduais. Localizado no 19° andar do Centro Administrativo 

Fernando Ferrari, tem 560m² e conta com oito salas com soluções de 

telepresença, além de praça de eventos. 

Administração

O G
overno passa por aqui

A subsecretaria também 

coordena a organização 

para a reserva das salas

O projeto do Caff Working foi elaborado 

pelo arquiteto Marcus Weber, da 

Subsecretaria de Planejamento

As equipes da subsecretaria de Administração 

da SPGG coordenaram todo o processo de 

execução e fiscalização da obra
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O Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), 

vinculado à Subsecretaria de Planejamento da SPGG, foi o  

responsável pela execução do trabalho no governo estadual

Geógrafos, estatísticos, economistas, assistentes sociais, 

biólogos e engenheiros formam a equipe do Deplan

A nova base cartográfica está disponível a qualquer pessoa no 

Geoportal RS, plataforma também administrada pela SPGG

Planejamento

Fruto de uma parceria entre o governo estadual e o Exército, a nova base 

cartográfica da Região Funcional 1 (RF1), que abrange 70 municípios, entre eles 

Porto Alegre, foi disponibilizada em outubro. O mapeamento realizado na escala 

1:25.000, um aprimoramento em relação ao anterior, na escala 1:50.000, traz 

informações geográficas do território em maior detalhamento, fundamentais 

para o desenvolvimento de projetos pelo poder público e pela iniciativa privada.

O governo do Estado investiu 
R$ 11,5 milhões na parceria
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Dentre as diversas soluções desen-

volvidas pela Procergs em 2021, 

dentro de sua missão de ser protago-

nista na estratégia digital, está o 

sistema GESeg,  criado para atender a 

Secretaria de Segurança Pública para fornecimento de dados, cálculos e relatóri-

os em padrões visuais que auxiliam na elaboração de estratégias de prevenção 

e repressão e também no monitoramento dos indicadores criminais. Essa 

solução foi reconhecida como a melhor tecnologia aplicada à gestão pública do 

mundo no prêmio Gartner, um dos mais respeitados do planeta. O uso do sistema 

adotado pelo programa RS Seguro foi essencial para a redução recorde da crimi-

nalidade no Estado.

24

Procergs • Centro de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação
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Em 2021 registrou 63 mil 
atendimentos na sua central
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A Procergs é responsável pelo 

desenvolvimento de soluções de alto valor 

agregado na área de tecnologia

Conta com 1077 colaboradores 

e mais de 4000 estruturas de 

processamento

Tem 100% de atuação nos 

órgãos do poder Executivo 

estadual



Investimento de até 
R$ 4,25 milhões

Projeto lançado para fazer 

frente ao desafio de tornar as 

cidades gaúchas mais inovado-

ras, criativas e empreendedo-

ras. A iniciativa é voltada para identificar e revitalizar arquiteturas simbólicas 

do RS, dando a elas um novo sentido. Promover o estímulo à inovação e à econo-

mia baseada no capital intelectual, contribuindo para criar ecossistemas criati-

vos e que estimulem novos negócios.
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EDP • Escritório de 
Desenvolvimento de 
Projetos

iconicidades.rs.gov.br

O EDP é responsável pela execução do trabalho, que teve 11 municípios 

inscritos - nesta edição, municípios com mais de 100 mil habitantes - e cinco 

projetos selecionados

Uma equipe de oito pessoas do EDP liderou o projeto, em articulação com 

servidores de subsecretarias da SPGG (Celic e Administração), além da 

PGE, Cage, Secom, Sedac, SICT, SOP e Municípios, e assessoria do IAB/RS

O Iconicidades representou os primeiros concursos públicos de 

arquitetura promovidos pelo Executivo estadual em décadas

O Governo passa por aqui
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IPE Saúde
Programa Facilitadores

Usuários de diferentes localidades passaram a contar com pontos de 

atendimento para auxílio no encaminhamento de demandas ao IPE Saúde 

através do Programa Facilitadores, que prevê parcerias com prefeituras e 

agências Tudo Fácil. A primeira assinatura foi em agosto em Bagé. A ideia é que 

sejam atendidos casos de pessoas que têm dificuldades com questões digitais, 

para que realizem no ato o serviço junto ao facilitador ou, nas situações em que 

é preciso fazer análise de documentação, para que façam as digitalizações.

Foram implantados 11 postos 
de atendimento até o final de 2021 

O Programa é aderente à nova Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD)

Os servidores do IPE Saúde oferecem capacitação e 

suporte para funcionários indicados pela prefeitura

Além de Bagé, foram abertos postos em 

Capão do Cipó, Toropi, São Francisco de 

Assis, Jaguari, Estrela, Uruguaiana, Herval, 

Candiota, Iraí e Bento Gonçalves
O Governo passa

 por aqui
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Também passou 
por aqui

Em 2021, a secretaria foi responsável pela implan-

tação da Sala de Amamentação no CAFF. O espaço é 

destinado às servidoras e funcionárias terceirizadas 

em fase de aleitamento para realizarem a retirada e 

estocagem do leite durante o trabalho.

O IRGA está em processo de reestruturação 

administrativa e conta com a SPGG para a 

construção da nova proposta. O grupo de trabalho 

formado por servidores da Direção Geral, Gabinete, 

subsecretarias de Planejamento e de Patrimônio, 

além de representantes do EDP, deve concluir os debates em 2022.

Com o incêndio do prédio que abrigava a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em 

Porto Alegre, em julho, a SPGG passou a fazer parte do gabinete de crise instalado para 

encaminhar ações sobre o caso. A secretaria teve papel importante em decisões como 

a contratação da empresa responsável pela implosão da estrutura.

Demolição do prédio da SSP

Instituto Rio Grandense do Arroz

Reconhecimentos

Sala de Amamentação

• A plataforma rs.gov.br recebeu o Prêmio e-Gov, 

promovido pela Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Tecnologia da Informação e Comuni-

cação (Abep-TIC), que visa incentivar o desen-

volvimento de projetos e soluções de governo 

eletrônico nas administrações públicas. 

• A plataforma também foi apontada como um dos cinco projetos mais inovadores do 

Brasil de acordo com a revista especializada Project Design Management (PMO).



Tudo passa por aqui

Claudio Gastal

Secretário de Planejamento, 

Governança e Gestão

A equipe da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão é multidisciplinar: 

trata sobre temas que vão desde saúde ocupacional até implosão de prédios, 

passando por conservação ambiental, tecnologias e concessões.

O que vimos ao longo das páginas anteriores é apenas um resumo sobre parte 

dos assuntos que transitam nos corredores, e-mails e telefones da SPGG. 

Nossos colegas têm o respeito de servidores de outras pastas porque sempre 

há uma resposta ou encaminhamento. Se não podemos atender, encontramos 

alguém que possa. 

Desenvolvemos, ao longo desta gestão, parcerias importantes, conexões entre os 

setores público e privado, abrindo diálogo com os poderes Legislativo e 

Judiciário, contribuindo para agilizar medidas e melhorar a vida dos gaúchos, 

sempre com o olhar técnico apurado e visão social dos temas. 

Aprendemos a cada dia com os desafios que chegam. Temos que nos reciclar e 

renovar conhecimentos, buscar parceiros e soluções criativas e inovadoras, com 

planejamento e constância de propósito. 

É um orgulho estar à frente desta pasta. Seguimos para um 2022 repleto de 

estímulos para que nossa estrada permaneça no rumo do desenvolvimento. Um 

deles é a South Summit, feira internacional de inovação que acontecerá pela 

primeira vez no Brasil e veio para o Rio Grande do Sul também pelo 

envolvimento da SPGG na articulação e negociação com os 

organizadores. Vamos contribuir cada vez mais para que 

o Governo do RS consolide a virada de jogo construída 

nos últimos três anos.
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