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Há 12 anos compartilhamos o desafi o da melhoria da Administração Pú-
blica reconhecendo e premiando projetos realizados por gestores municipais 
em benefício de suas comunidades.

É grande o desafi o, uma vez que seu sucesso depende do engajamento 
voluntário de  fi liados e associados com larga experiência profi ssional e co-
nhecimento técnico das Finanças Públicas, numa causa de responsabilidade 
social que envolve desprendimento e consciência político-social.

Referido desafi o, somado à livre e gratuita decisão dos gestores públicos 
municipais de submeter seus projetos em desenvolvimento à avaliação do 
Prêmio Gestor Público, compõe equação complexa e desafi adora.

O enfrentamento é complexo, porém, a gratifi cação da categoria dos 
Agentes Fiscais do Tesouro do Estado é imensa ao celebrar a solenidade de 
entrega da premiação a 42 projetos em desenvolvimento pelas Prefeituras 
Gaúchas.

Nossa gratifi cação se concretiza ao percebermos que ações governa-
mentais revestidas de criatividade, boa gerência e resultados coletivos posi-
tivos poderão ser multiplicados, disseminados, colhendo satisfação, respeito 
e, principalmente, atendimento às demandas sociais das localidades onde 
atuam.

É com muita alegria que apresentamos neste Livro de Vencedores PGP 
2013, a síntese dos resultados obtidos ao longo do tempo.

Incluímos também, a 12ª edição onde houve a inscrição de 124 projetos 
e destes, 42 mereceram reconhecimento público.

       
Porto Alegre, 05 de novembro de 2013. 

Celso Malhani de Sousa Abel Henrique Ferreira
Presidente do Sindifi sco/RS Presidente da Afi svec

Apresentação

Virginia Baldessarini Cano
Coordenadora do Prêmio Gestor Público
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O Prêmio Gestor Público acumula informações estatísti-
cas que consolidam o amadurecimento da iniciativa e demons-
tram o grau de participação das prefeituras gaúchas ao longo 
do tempo. 

O sucesso de uma proposta é avaliado pela qualidade dos 
resultados e grandeza de seus números.

A  evolução do PGP
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Os resultados alcançados
Nas 12 edições realizadas, 673 (seiscentos e setenta 

e três) projetos foram contemplados em diversas catego-
rias de premiações.

O quadro abaixo demonstra as premiações concedi-
das de 2002 a 2013.

Premiações concedidas

Período abrangido – 2002 a 2013

Categoria da Premiação Quantidade

Certifi cado de Reconhecimento 443

Troféu Prêmio Gestor Público 133

Menção Honrosa 67

Troféu Prêmio Especial 12

Troféu Tecnologia da Informação 13

Troféu Prêmio Destaque 05
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 O demonstrativo gráfi co apresentado nesta página, repre-
senta o número de projetos inscritos ao longo das doze edições 
realizadas, segmentados por função governamental e respectiva 
participação percentual no total de projetos inscritos no período 
de 2002 a 2013.

Período abrangido – 2002 a 2013

Função de governo Projetos %
Educação 671 31,43%
Assistência Social 395 18,50%
Saúde 395 18,50%
Agricultura 197 9,23%
Administração 119 5,57%
Gestão Ambiental 122 5,71%
Cultura 87 4,07%
Comércio e Serviços 30 1,41%
Segurança Pública 21 0,98%
Desporto e Lazer 23 1,08%
Habitação 24 1,12%
Trabalho 14 0,66%
Urbanismo 10 0,47%
Indústria 6 0,28%
Direitos da Cidadania 8 0,37%
Ciências e Tecnologia 9 0,42%
Encargos Especiais 1 0,05%
Organização Agrária 1 0,05%
Saneamento 2 0,09%

Total 2.135 100,00%
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Nesta 12ª Edição do PGP, a função governamental escolhida para destaque foi: “políticas 
públicas municipais dirigidas à área da Saúde Pública, com ênfase à temática Saúde é Vida”. 
Foram distinguidos projetos governamentais que persigam o equilíbrio do corpo e da mente, 
que componham ações de forma criativa, simples, preventiva e, por vezes, de caráter multidis-
ciplinar.

Prêmio Gestor Público 2013  
- a 12ª edição

Saúde é vida!
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O comportamento dos projetos inscritos considerando as funções governamentais a que 
pertencem em relação às premiações concedidas estão demonstradas no quadro abaixo.

Nesta edição de 2013, 42 projetos foram premiados em diferentes categorias.

PREMIAÇÕES 

Projetos
inscritos

Troféu 
Prêmio 
Especial

Troféu Prêmio 
Destaque 

em Saúde - 
Banrisul

Troféu 
Prêmio 
Gestor 
Público

Troféu 
Prêmio 

Destaque

Troféu 
Prêmio 

T.I.

Menção 
Honrosa

Certi� cado 
de Reconhe-

cimento

Total
Premiação

Educação 22     2     1 3 6
Assistência Social 8           1 1 2
Saúde 59 1 1 2 1 3  1  1 4 23
Gestão Ambiental 5             2 2
Agricultura 7     1         1
Administração 3           2 2
Cultura 6     1       2 3
Habitação 0            
Desporto e Lazer 2     1         1
Ciências e Tecnologia 2           1 1
Direito e Cidadania 2              
Encargos Especiais 0              
Indústria 0              
Organização Agrária 0              
Saneamento 0              
Urbanismo 1              
Comércio e Serviços 1              
Segurança Pública 1              
Trabalho 5             1 1
TOTAL DE PROJETOS 
INSCRITOS

124

TOTAL 1 1 7 1 3 3 26 42

Projetos inscritos x premiações concedidas

Função de 
Governo

Premiação
concedida
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Equipe de trabalho
Para o bom desenvolvimento desta edição, o Prêmio Gestor Público contou com  estrutu-

ra organizacional formada por um Comitê Técnico com atribuições de assessoria, supervisão e 
consultoria técnica, e um grupo de onze avaliadores focados em realizar a tarefa de averiguar 
“in loco”, os projetos. Observam, entrevistam, perguntam, analisam dados e recolhem mate-
riais, sobretudo, percebem quais os benefícios que a comunidade local recebe com a execução 
do projeto avaliado. 

O resultado de toda esta metodologia de trabalho: é manifestado por uma nota. É ela que 
defi ne o andamento do projeto em direção à sua  habilitação em alguma das modalidades de 
premiação.

Em 2013 o Troféu Prêmio Destaque em Saúde – Banrisul – Saúde é Vida, contou com a 
assessoria especializada do Professor Doutor Francisco Arsego de Oliveira, médico de Família 
e Comunidade, especialista em Planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde, Mestre em An-
tropologia Social, Professor do Departamento de Medicina Social da UFRGS. Essa assessoria 
qualifi cada proporcionou aos grupos, comitê técnico e Comissão Julgadora, esclarecimentos 
epecífi cos sobre a matéria.

A estrutura organizacional
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Composição do comitê técnico

Agentes Fiscais do Tesouro do Estado:
Nilton Donato
Ana Prado 
Paulo Alfredo Lucena Borges

Virginia Cano – Coordenação Geral 

Avaliadores de projetos

Agentes Fiscais do Tesouro do Estado:
Adriana Oliveira da Silva – Porto Alegre
Auri Martins – Cruz Alta
Diego Degrazia da Silveira – Porto Alegre
Elinton Correia – Porto Alegre
Eroni Numer – Porto Alegre
Gustavo Magalhães – Erechim
Marlene Carminatti – Porto Alegre
Naiara Velho – Caxias do Sul
Oswaldo Costa Filho – Pelotas
Paulo  Kronbauer – Porto Alegre

Sergio Rotta – Porto Alegre

Apoio logístico

Funcionários do Sindi� sco/RS:
Liege Saldanha
Rafael Dobner
Ricardo Luzzi

José Paulo de Andrade

Comissão julgadora
O Prêmio Gestor Público ainda conta com uma 

Comissão Julgadora cuja atribuição é deliberar, cole-
tivamente, sobre projetos concorrentes às diversas 
categorias de premiação. Dias antes da entrega dos 
prêmios, este seleto grupo escuta apresentadas as de-
fesas dos projetos pelos avaliadores, reunidos no audi-
tório da sede administrativa do Sindifi sco-RS. O nome 
do projeto e o município que o executa são mantidos 
em sigilo.

A Comissão Julgadora dos projetos participan-
tes este ano teve a seguinte composição:

Deputado Jorge Pozzobom – Legislativo-RS
Katia Fauth – Banrisul
Felipe Rauer Filho – Ajuris
Ildebrando Pierry – PGQP
Renata Becher – Famurs
Nelson Lídio Nunes – Fecomércio
Ercy Torma – ARI
Felipe Rodrigues – Secretária da Fazenda-RS
Edison Helbert – Serpro
Fernanda Amaral – Secretaria Estadual do Gabi-

nete dos Prefeitos e Relações Federativas
Claudio Roberto – Secretaria da Saúde
Celso Malhani de Souza – Sindifi sco-RS
Abel Henrique Ferreira – Afi svec

Assessoramento:
Professor Doutor Francisco Arsego de Oliveira, 

médico de Família e Comunidade, especialista em 
Planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde, Mestre 
em Antropologia Social, Professor do Departamento 
de Medicina Social da UFRGS
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Retrospectiva 2013 
Principais acontecimentos

Lançamento do 
12° Prêmio Gestor Público



 Prêmio Gestor Público 2013           13

O lançamento do 12º Prêmio Gestor Público foi realizado no dia 
09 de abril, em cerimônia no Espaço Júlio de Castilhos da As-
sembleia Legislativa do RS.

Na ocasião, entidades representativas do Fisco Estadual gaúcho e 
a Assembleia Legislativa assinaram o protocolo de cooperação para a 
realização do Prêmio. O destaque da edição é a área da saúde pública, 
com o tema “Saúde é Vida”.

 Durante o evento, o presidente do Sindifi sco-RS, Luiz Antônio 
Bins, agradeceu ao patrocinador Banrisul; aos apoiadores do PGP e fa-
lou sobre a importância do Prêmio Gestor Público para a sociedade, ao 
proporcionar o reconhecimento dos bons projetos das administrações 
públicas municipais, contribuindo para a ampla divulgação e replicações 
dos mesmos.

 O presidente da Afi svec, Abel Henrique Ferreira, fez um breve rela-
to sobre a evolução da área da saúde pública e saudou o Sindifi sco-RS, 
a equipe do PGP, a Assembleia Legislativa e o Governo Estadual pelo re-
conhecimento da importância deste programa de responsabilidade so-
cial das Entidades classistas dos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado.

 O presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen, cum-
primentou as entidades pela escolha do tema e comparou o PGP ao 
maior evento de premiação do cinema mundial: “O PGP é o verdadeiro 
Oscar da Administração Pública Municipal”, destacou.

Também estavam presentes o vice-presidente do Sindifi sco-RS, 
Celso Malhani, os diretores do Sindicato Eroni Numer, Silvia Grewe e 
Carmen Costa; e o diretor da Afi svec Paulo Kronbauer e Virginia Cano, 
também coordenadora do Prêmio Gestor Público.
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Prestigiaram o lançamento o secretário do Gabinete 
dos Prefeitos e Relações Federativas, Afonso Motta, re-
presentando o Governador Tarso Genro; o Secretário-ad-
junto Andre Paiva, representando o Secretário da Fazenda 
do RS, Odir Tonollier; o Corregedor-Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado, desembargador Orlando Henemann 
Junior, representando o presidente desembargador Mar-
celo Bandeira Pereira; o Subprocurador-Geral de Justiça, 
Daniel Sperb Rubin, representando o Procurador-Geral de 
Justiça, José Barroco de Vasconcellos; o Secretário Mu-
nicipal da Fazenda de Porto Alegre, Roberto Bertoncini, 
representando o Prefeito José Fortunati; o Deputado Es-
tadual Jorge Pozzobom (PSDB), representante da Assem-
bleia Legislativa na comissão julgadora do PGP; o deputa-
do Ernani Polo (PP), Valtuir Pereira Nunes, representante 
do Tribunal de Contas do Estado; Edson Helbert, represen-
tante do Serpro; Luiz Paulo Freitas, Contador e Auditor-
-Geral do Estado; Felipe Rodrigues da Silva, subsecretá-
rio do Tesouro do Estado; Newton Guaraná e Joni Mul-
ler, subsecretários-adjuntos da Receita Estadual; Marco 
Antônio Seadi, representante da Procempa; João Batista 
Filho; presidente da Associação Riograndense de Impren-
sa; Guillherme Campos, presidente do Afocefe Sindicato; 
Alice Grechi, representante do Instituto dos Advogados do 
Brasil; Gilberto Schaff er, representante da Ajuris; Nelson 
Lidio Nunes, da Fecomércio; e Agenor Carvalho Dias, pre-
sidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná.
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Novos gestores públicos municipais
Em 2013, o PGP dá boas-vindas aos Chefes dos Poderes Executivos Mu-

nicipais, que encontram-se  no primeiro ano de suas gestões e, observa o en-
gajamento de suas participações, resultante do expressivo número de 124 
projetos inscritos na abrangência de 57 municípios gaúchos.

Salienta-se também a ênfase para a função governamental saúde, tema 
deste ano, escolha que atende à alta quantidade de bem sucedidos projetos 
realizados nesta área.

Diretoria  do SINDAFEP reúne com coordenação do PGP
O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita do estado do Paraná (Sindafep), Agenor Carvalho 
Dias, e o vice-presidente João Marcos de Souza, acompa-
nhados dos diretores Nilce Costa de Oliveira Nascentes, 
Carlos Agnello e Laérzio Chiesorin Jr. estiveram reunidos 
com a diretoria do Sindifi sco-RS e com a coordenação do 
Prêmio Gestor Público em Porto Alegre, para tratar dos de-
talhes da implantação do PGP paranaense, conforme o Ter-
mo de Cooperação Técnica, assinado em novembro de 2012 
entre as duas entidades.

PGP é pauta de reunião no Gabinete dos Prefeitos
O  presidente do Sindifi sco-RS, Luiz Antônio Bins, e a coordenadora do 

PGP e diretora do Sindicato, Virginia Cano, acompanhados do presidente 
da Afi svec, Abel Henrique Ferreira, foram recebidos no Gabinete dos Pre-
feitos e Relações Federativas  pelo secretário Afonso Motta e pelo diretor 
de departamento Paulo Renato Rodrigues. O objetivo foi apresentar a im-
portância do Prêmio Gestor Público (PGP) para o Estado e pedir o apoio do 
Gabinete para a edição de 2013 do PGP.
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Bins entregou o livro do PGP 2012 para o secretário 
e disse que o apoio é importante para “fazer o PGP ainda 
maior do que já é”, citando, na sequencia, os outros apoia-
dores, além do próprio Governo e a Secretaria da Fazenda. 
“Fazemos questão de apoiar a iniciativa”, afi rmou o secretá-
rio, acrescentando a possibilidade de apoio na parte de con-
vocação e mobilização. 

Entidades encaminham pedido de patrocínio ao Banrisul
 O vice-presidente da Afi svec, Enio Nallem, junto com o 

presidente e o vice-presidente e a coordenadora do Prêmio 
Gestor Público do Sindifi sco-RS, Luiz Antônio Bins, Celso 
Malhani e Virginia Cano, respectivamente, se reuniram com 
o Diretor de marketing do Banrisul, colega AFTE Guilherme 
Cassel, para tratar de assuntos de interesses comuns das en-
tidades e do Banrisul.

Na pauta da reunião foram tratados detalhes da parce-
ria, na realização da 12ª edição do Prêmio Gestor Público, e do 14º Encontro 
do Fisco.

Coordenação do PGO recebe visita de representante da 
Assembleia Legislativa do RS

O deputado estadual Jorge Pozzobom (PSDB) esteve reunido, na sede 
administrativa do Sindifi sco-RS, com a coordenadora técnica do Prêmio 
Gestor Público (PGP), Virginia Cano, com o presidente e o vice-presidente 
do Sindifi sco-RS, Luiz Antônio Bins e Celso Malhani, respectivamente, com 
o presidente da Afi svec, Abel Henrique Ferreira, e com o diretor Social e de 
Eventos da Associação, Paulo Kronbauer, que também integra a equipe de 
avaliadores do Prêmio.
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 Pozzobom é o representante da Assembleia Legislativa 
na Comissão Julgadora do PGP. O objetivo da reunião foi co-
nhecer mais detalhes do Prêmio Gestor Público e apresen-
tar as propostas de apoio pessoal e institucional, entre elas 
a divulgação do PGP nas instituições do RS e no interior do 
Estado

Parceiros renovam contratos de apoio ao PGP
O presidente do Sindifi sco-RS, Luiz Antônio Bins, este-

ve reunido em maio  com o secretário executivo do Progra-
ma Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), Luiz Il-
debrando Pierry, para assinar o termo de cooperação  entre  
entidades para a realização da 12ª edição do Prêmio Gestor 
Público (PGP). 

Acompanhado da coordenadora técnica do PGP, Virgi-
nia Cano, o presidente do Sindifi sco-RS também assinou o 
termo de parceria entre as entidades promotoras do Prêmio 
(Sindifi sco-RS e Afi svec) com a Ajuris, representada pelo seu 
presidente, Pio Giovani Dresch.

Avaliadores recebem treinamento para o PGP 2013
Os agentes fi scais que irão verifi car os projetos que concorrem 

ao Prêmio Gestor Público 2013 receberam treinamento em julho, no 
auditório da sede do Sindifi sco-RS, realizado pelo Comitê Técnico. 

Também estiveram presentes o diretor da Afi svec, Paulo Kron-
bauer e os colegas Adriana Oliveira da Silva, Auri Martins, Naiara 
Velho Rovaris, Helidomar Borba, Sérgio Dias Rotta, Oswaldo Costa 
Filho, José Flávio Oliveira, Marlene Carminatti e Elinton Correia.
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Avaliadores apresentam projetos
Teve início no mês de setembro, o processo de apresentações 

dos projetos inscritos na 12ª edição do Prêmio Gestor Público (PGP), 
que esse ano tem como destaque a área da saúde.

Concorrem às premiações 124 projetos de 57 municípios gaú-
chos. Conforme o regulamento do Prêmio, cada município teve a 
oportunidade de inscrever até cinco projetos. A função de governo 
com maior número de inscritos concorrendo é a saúde.

Após 45 dias percorrendo os municípios gaúchos para realizar 
as avaliações de campo, a equipe de avaliadores do PGP 2013, for-
mada pelos agentes fi scais do Tesouro do Estado (AFTE) Adriana 
Oliveira, Auri Martins, Diego Degrazia, Gustavo Magalhães, Naiara 
Velho, Paulo Kronbauer, Sérgio Rotta, Oswaldo Costa Filho, Marle-
ne Carminatti, Elinton Correia e Eroni Numer, inicia a apresentação 
ao Comitê Técnico do PGP, que é formado pelos AFTEs Paulo Alfre-
do Lucena Borges, Ana Prado, Nilton Donato e Virgina Cano, coor-
denadora do Prêmio.
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Patrocinador PGP – Zamin destaca 

85 anos do Banrisul
Na véspera de completar 85 anos, o Banrisul, fundado 

em setembro de 1928, foi o centro das atenções durante a 
reunião-almoço Tá na Mesa, realizada no salão de eventos 
da Federasul, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A história e os projetos do banco gaúcho foram apre-
sentados pelo presidente do Grupo Banrisul, Tulio Zamim. 
Na plateia, também estava presente o secretário da Fazen-
da estadual e presidente do Conselho de Administração do 
Banrisul, Odir Tonollier. 

A Afi svec e o Sindifi sco-RS estiveram representados pelo presiden-
te da Associação e diretor do Sindicato, Abel Ferreira, e pelos diretores 
Eduardo Fossá, Geraldo Scheibler, Christian de Azevedo, Diego Degrazia 
e Virginia Cano.

Análise de avaliações
Dando sequência ao andamento das avaliações foi re-

alizada reunião entre cada avaliador, individualmente, e o 
Comitê Técnico do PGP, para identifi car e defi nir os projetos 
com as condições técnicas necessárias para serem encami-
nhados à Comissão Julgadora. 
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Comitê técnico e avaliadores selecionam projetos PGP
A totalidade de avaliadores e membros do comitê técnico do PGP reali-

zaram reunião de concenso para triagem dos projetos a serem encaminhados 
para a comissão julgadora. A reunião ocorreu no auditório da sede administra-
tiva do Sindifi sco-RS.

O professor e chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, Francisco Arsego de Oliveira, assessorou a avaliação 
e seleção dos projetos que concorrem na área da saúde. 

Comissão elege projetos vencedores do PGP 2013
O resultado foi divulgado no dia 5 de outubro, após a Comissão reunir-se 

com esta fi nalidade, na sede administrativa do Sindifi sco-RS.

Os 13 membros da Comissão Julgadora do 12º Prêmio Gestor Público 
(PGP) selecionaram os projetos vencedores de 2013. Entre eles, está o ganha-
dor do Troféu Prêmio Destaque em Saúde – Banrisul, que premiará o destaque 
na área da saúde. Também já estão defi nidos os ganhadores dos troféus PGP 
Especial, PGP Administração Tributária e PGP Tecnologia da Informação, além 
dos agraciados com certifi cados e menções honrosas.

A comissão julgadora do Prêmio Gestor Público é formada por represen-
tantes de entidades gaúchas. Os membros são: Jorge Pozzobom (Assembleia 
Legislativa), Katia Fauth (Banrisul), Benedito Felipe Rauer (Ajuris), Luiz Pierry 
(PGQP), Ercy Torma (ARI), Nelson Lidio Nunes (Fecomércio), Renata Becher 
(Famurs), Edison Helbert (Serpro), Claudio Roberto da Silva (Secretaria Esta-
dual da Saúde), Felipe Rodrigues (Secretaria da Fazenda), Fernanda do Amaral 
(Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas), Celso Malhani (Sindifi sco-RS) 
e Abel Henrique Ferreira (Afi svec).
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A abertura da reunião foi realizada pelos presidentes do 
Sindifi sco-RS e da Afi svec, Celso Malhani de Souza e Abel 
Henrique Ferreira, respectivamente. Os presidentes deram 
as boas-vindas aos participantes, desejando um bom tra-
balho a todos e reforçando a importância da realização do 
Prêmio Gestor Público para a sociedade gaúcha e para a ca-
tegoria da Administração Tributária do Estado.

A coordenadora do PGP, Virginia Cano, deu início ao processo de trabalho da 
Comissão Julgadora, apresentando a metodologia utilizada nas avaliações dos 
projetos inscritos e o trabalho de análise realizado pelo Comitê Técnico do PGP. 
Na sequência, todos os projetos classifi cados pelo Comitê Técnico foram apre-
sentados pelos avaliadores à Comissão Julgadora.

Casos de sucesso PGP serão publicados em livro
A equipe formada pelas agentes fi scais Maria Vitória Jesinski e Marlene Car-

minatti, assessoradas  pela jornalista Marisa Schneider deu início, em outubro, 
na sede administrativa do Sindifi sco-RS, à produção do livro que apresentará os 
melhores projetos já distinguidos pelo Prêmio Gestor Público, desde 2002 e que 
ainda hoje, encontram-se em desenvolvimento.

A reunião inicial do grupo contou com as presenças dos 
presidentes do Sindifi sco-RS e da Afi svec, Celso Malhani e 
Abel Ferreira, respectivamente, da diretora do Sindicato e 
coordenadora do PGP, Virginia Cano, e dos integrantes do 
Comitê Técnico do PGP Ana Prado e Nilton Donato.
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Solenidade de premiação
A culminância das diversas fases realizadas ao longo do ano é a Solenidade de entrega dos 

prêmios. Esta acontece no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, na presença de representantes dos municípios, autoridades públicas, convida-
dos e associados do Sindifi sco-RS e Afi svec.

É um momento único, em que os grupos organizados, numa grande expectativa, aguar-
dam os resultados. E após, com muita comemoração, dividem entre si os louros de um traba-
lho, dedicação e solidariedade.

Talentos
Música, teatro e dança, o Prêmio Gestor Público também é arte. A coordenação do prêmio 

todo ano convida para inscrições de corais, grupos de dança e apresentações folclóricas, hinos 
e trilhas sonoras realizadas por alunos de escolas municipais para participarem das apresenta-
ções artísticas na Solenidade de entrega de troféus. São crianças, adultos, cantores, dançari-
nas, músicos, malabaristas, que divertem e encantam o público presente. Muitas dessas apre-
sentações são resultados alcançados por projetos inscritos no PGP. Ideias vitoriosas e singelas 
que transformaram a vida de crianças e adolescentes, utilizando para isso as diferentes formas 
de manifestação e expressão artística.

Apoio essencial – patrocínio e apoios institucionais
Para efetivarem-se as edições do Prêmio Gestor Público é fundamental a colaboração das 

instituições que apoiam e patrocinam possibilitando a participação das prefeituras sem qual-
quer ônus fi nanceiro.
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Realizadores: Sindifi sco-RS e Afi svec

Patrocinador: Banrisul

Participação Especial: Assembleia Legislativa

Apoiadores: Serpro, PGQP, Fecomércio, Ajuris, ARI, TVE, Famurs, Procempa, Secretaria 
do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas do Rio Grande do Sul. 

Os projetos vencedores 12º PGP – 2013

Linhas de Premiações:

- Troféu “Prêmio Gestor Público Especial”;

- Troféu “Prêmio Gestor Público”;

- Troféu “Prêmio Destaque em Saúde – Banrisul”: “Saúde é Vida”;

- Troféu “Prêmio Gestor Público Administração Tributária”;

- Troféu “Prêmio Gestor Público Tecnologia da Informação”;

- Menção Honrosa; 

- Certifi cado de Reconhecimento; 

PROJETOS INSCRITOS: 124

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: 57
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Troféu Prêmio Gestor Público Especial

Casa Rosa
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Tapejara
Descrição:
O projeto Casa Rosa institui um Centro Municipal de Referência à Mulher, que centraliza o 

atendimento a esta população em um único local. Todo assunto que envolva o gênero é rece-
bido pela equipe da Casa Rosa, onde é feita a triagem e o encaminhamento ao setor, secretaria 
ou órgão competente. Entretanto, a ênfase do atendimento é a violência contra a mulher. O 
Centro Municipal de Referência à Mulher disponibiliza assistência à saúde, psicológica, social 
e orientação jurídica. Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, também promove diversas 
atividades, como grupos de apoio às mulheres gestantes; apoio às vítimas de doenças como 
o câncer e a obesidade; e campanhas de informação sobre os direitos e a saúde feminina. No 
que se refere aos recursos humanos, o local conta com profi ssionais de diversas áreas, entre 
estes, advogados, psicólogos, assistentes sociais e os integrantes do Programa de Saúde da 
Família. Visando o melhor atendimento às demandas, vale ressaltar que a instituição mantém 
as informações em sigilo, como forma de estabelecer confi ança, criar e manter o vínculo com 
as usuárias. 

Bene� ciários:
As mulheres do município são as principais benefi ciárias, além das famílias das vítimas e a 

população em geral, que obtém benefícios indiretos a partir do pronto atendimento aos casos 
de violência contra a mulher.

Resultados alcançados:
Foram realizados mais de 600 atendimentos, sendo 40% decorrentes de violência domés-

tica. Aumentou o número de registros policiais realizados pelas vítimas, o que demonstra mais 
segurança para buscar ajuda: foram 39 
ocorrências em 2011 - 87 em 2012 - e 60 
em 2013 (até maio/2013). Houve redução 
do número de ações judiciais (resolução 
administrativa) e melhoria nas condições 
e inclusão social da mulher em Tapejara.
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Troféu Prêmio Gestor Público

Merenda escolar 
promovendo saúde
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Cam
po Bom

Descrição: 
Desde 2011, o município de Campo Bom desenvolve 

ações para a qualifi cação da alimentação escolar. Essa ini-
ciativa teve como base um parecer do Conselho Municipal 
de Alimentação(Comale) e uma pesquisa na área da Educa-
ção, realizada pela Universidade Feevale, sobre a merenda 
oferecida nas escolas. O estudo demonstrou que 73% dos 
pais de alunos são favoráveis à restrição do consumo de ali-
mentos considerados não saudáveis, no ambiente escolar. A 
proposta de mudar os hábitos alimentares foi um processo 
longo, com algumas resistências e um forte trabalho de sensibilização das crian-
ças, pais, professores e de toda a comunidade escolar. O projeto “Merenda Escolar 
Promovendo Saúde” se consolidou e, somaram-se a ele outras ações, buscando 
desenvolver a educação para uma alimentação de qualidade. A partir da avalia-
ção nutricional, as crianças são medidas e pesadas, seus dados são registrados no 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). E, com base nas curvas de 
crescimento, índice da Organização Mundial de Saúde (OMS), o estado nutricional 
de cada aluno é identifi cado. Os que apresentam quadro de obesidade ou magreza 
são encaminhados à Secretaria da Saúde para tratamento clínico.

Outra ação importante do programa é o fomento à agricultura familiar. Se-
guindo a legislação que destina pelo menos 30% dos recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para alimentação escolar, este 
percentual deve ser negociado com fornecedores da agricultura familiar. Assim, 
a compra de insumos para o Programa é feita dos produtores locais, que ofertam 
alimentos saudáveis, frescos e de boa qualidade, gerando trabalho e renda que 
benefi cia a economia do Município.

E mais, o projeto “Merenda Escolar Promovendo Saúde” organiza palestras 
para toda comunidade escolar, sobre temas ligados aos hábitos saudáveis, pre-
venção da obesidade, desnutrição, distúrbios alimentares e as vantagens de uma 
alimentação equilibrada. Foram também implementadas hortas orgânicas nas es-
colas, onde os alunos plantam e cuidam das hortaliças para consumo próprio e dos 
professores, além de levarem este conhecimento para a prática das famílias.
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Bene� ciários:
São benefi ciados diretamente os alunos da Rede Municipal de Ensino e os agricul-

tores locais. E, indiretamente, os familiares dos estudantes, que participam das pales-
tras, acompanham o Projeto e são estimulados pela mudança nos hábitos alimentares 
de seus fi lhos.

Resultados alcançados:
A equipe de nutrição da Secretaria de Educação cria todos os cardápios das refei-

ções oferecidas de forma balanceada, nutritiva, diversifi cada e saborosa ao paladar dos 
alunos, adequada às faixas etárias. O Município possui 20 escolas infantis, que aten-
dem crianças de 4 meses até 6 anos, fornecendo quatro refeições diárias (cinco para 
os bebês). Nas 20 escolas do ensino fundamental, para estudantes da 1ª a 9ª séries, é 
ofertada uma refeição por turno; contudo, há quatro escolas fundamentais com turno 
integral – nestas são servidas quatro refeições. De acordo com a Tabela Anual de Refei-
ções Servidas, foram consumidas nas escolas:

2010 2011 2012 2013

Infantil 1.464.522 1.688.270 1.898.339 1.267.181 (*)

Fundamental 752.511 723.325 748.617 382.036 (**)

(*)até agosto (**)até julho

O projeto hoje é uma realidade positiva e bem aceita na comunidade escolar.
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Realizadores:
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Jogos escolares e paraescolares 
de Caxias do Sul
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Caxias do Sul
Descrição: 
Os Jogos Escolares e Paraescolares iniciaram em 1999 com os colégios municipais. Com o passar 

do tempo foram incluídas as escolas estaduais e depois, as particulares. A cada ano são implementadas 
novas modalidades. Inicialmente a prática esportiva se desenvolve como demonstração e, se aprovada, 
passa ofi cialmente a integrar o Projeto. Neste ano de 2013, os jogos paraescolares estão sendo demons-
trados. Em 2014, iniciará a demonstração de remo, vela e canoagem. Ao fi nal de cada ano letivo são fei-
tas avaliações, por meio de pesquisa com os professores do Projeto. Anualmente os instrutores que mi-
nistram os jogos e, os alunos reconhecidos como possíveis multiplicadores, são convidados a participar 
das ofi cinas de capacitação. Ainda no quesito qualifi cação, o projeto “Jogos Escolares e Paraescolares” 
promove um congresso técnico que reúne todos os professores envolvidos. O sistema de pontuação de 
cada escola dá-se pela soma da participação com as vitórias. 

Bene� ciários:
Em 2013, aproximadamente 57% das escolas de Caxias do Sul participam do Projeto. Do total de 84 

estabelecimentos, 54% são municipais, 29% estaduais e 16% particulares. Participam 12.100 estudantes 
de 10 à 17 anos, em 12 modalidades. Nos jogos paraescolares há 60 estudantes-atletas inscritos em cinco 
modalidades: atletismo, xadrez, remo, vela e canoagem.

Resultados alcançados:
As vantagens e benefícios da pratica esportiva orientada, desenvolvida nas escolas a partir da imple-

mentação do projeto “Jogos Escolares e Paraescolares”, pode ser observada tanto na saúde (disposição 
e aumento do nível de atenção dos alunos em sala de aula), quanto na motivação destes para continua-
rem no projeto. Os riscos que, comumente, envolvem jovens e adolescentes com o uso de drogas foram 
minimizados, a partir da utilização no esporte do tempo que, anteriormente, lhes era ocioso. Além disso, 
o estudante de escola municipal que se destaca em alguma modalidade, tem grande chance de ser con-
vidado a integrar uma equipe de escola particular, 
recebendo, para isso, uma bolsa de estudos.
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Resgatando minha cidadania
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M
aratá

Descrição:
O projeto foi desenvolvido a partir da observação de um alto índice de reinterna-

ções psiquiátricas, de pacientes que procediam das mesmas famílias, residentes no 
município de Maratá. Como ponto de partida,  levantou-se a necessidade de organizar 
estratégias para uma abordagem familiar sistemática, objetivando reduzir o índice 
de reincidência das hospitalizações e investir na inclusão social destas pessoas, como 
meio de resgate da saúde mental e cidadania. O método  desenvolvido prevê a realiza-
ção  semanal de uma ofi cina terapêutica, com acompanhamento psicológico, alguns 
passeios, viagens e muita conversa. 

 

Bene� ciários:
O público alvo são todas as famílias cujos membros já tenham passado por mais 

de uma internação psiquiátrica. 
 

Resultados alcançados:
Até o momento o grupo tem atingido aproximadamente 100% das metas. Todos 

os pacientes envolvidos no projeto não reinternaram e os familiares puderam contar 
com o suporte do grupo nas situações de crise, recurso com o qual  não podiam contar 
anteriormente.
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Programa de resfriamento de leite 
destinado à quali� cação da 

produção  leiteira no município 
de São José do Inhacorá 
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São José do Inhacorá
Descrição:
O Projeto prevê a aquisição de resfriadores de leite 

para a população rural carente do município, por meio de 
um sistema de autofi nanciamento. Parte do valor do equi-
pamento é adquirida com verbas públicas e parte com verba 
dos agraciados. Este valor recebido dos pequenos produto-
res vai para um fundo, que gera a compra de novas máqui-
nas para o resfriamento de leite. 

Bene� ciários: 
O público alvo é o pequeno agricultor e a intenção do projeto é atingir a 

totalidade das famílias rurais que produzem leite, aumentando a qualidade e a 
quantidade do produto, nos limites geográfi cos, ambientais e da mão de obra das 
propriedades. Assim, com a melhoria de sua renda e bem estar, assegura-se a per-
manência na atividade rural.

Resultados alcançados:
A partir do desenvolvimento deste projeto, a produção dos benefi ciados pra-

ticamente dobrou. O mesmo está ocorrendo com a demanda pelo equipamento, 
que cresce desde a sua implantação. Há que se destacar que o projeto está previs-
to nas leis orçamentárias do município.
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Fisioterapia é para todos 
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São José do Norte
Descrição: 
O projeto Fisioterapia Para Todos visa oferecer atendimento de 

fi sioterapia e de reabilitação pulmonar aos munícipes, evitando o 
transtorno do deslocamento para outras localidades, para buscar o 
serviço em redes privadas. Com esse propósito foi criada a Clínica Mu-
nicipal de Fisioterapia e Reabilitação Pulmonar. Inicialmente foram 
contratados 02 fi sioterapeutas; 01 médico pneumologista; 01 agente administrativo; e 01 hi-
gienizador. A equipe foi ampliada e atualmente conta com 05 fi sioterapeutas, 01 médico pneu-
mologista, 01 agente administrativo, 01 higienizadora e o apoio da rede multiprofi ssional do 
município. 

A origem do Projeto partiu da necessidade observada pelo prefeito da cidade, também pa-
ciente de doença pulmonar crônica. A demanda que começou com cerca de 200 atendimentos, 
hoje soma, em média, 1000 assistidos ao mês, com problemas de asma, postura para gestan-
tes, promoção à saúde, controle de tabagismo, tuberculose, etc. Em média, utilizam o serviço 
167 pacientes fi xos/mês, com prioridade para os que tenham sofrido acidentes de trânsito e 
AVC. A espera é de pacientes com doença crônica (DPOC) e o tempo médio é de apenas 15 dias.

Bene� ciários:
Os benefi ciários diretos são todos os munícipes, que necessitem de atendimento de fi siote-

rapia e reabilitação pulmonar. Os indiretos são os familiares, que não precisam mais se deslocar 
em acompanhamento para outros municípios. E, em longo prazo, a gestão pública será benefi -
ciada com a redução de gastos com medicamentos, benefícios do INSS, redução da demanda 
por Unidades Básicas de Saúde, entre outros.

Resultados alcançados:
Houve reabilitação dos pacientes que voltaram as suas atividades laborais e a contribuir 

para o crescimento do município, como também com a diminuição das internações hospitala-
res e gastos com medicamentos e similares. Considerando os dados quantitativos da inaugura-
ção, até o presente momento, houve um crescimento do número de atendimentos/mês em tor-
no de 250%, em três anos: – média mensal de 200-400 atendimentos em 2010 para 900-1100, 
em 2013. Além destes, dados qualitativos são obtidos com a boa aceitação da comunidade aos 
serviços.
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Arte e cultura por toda parte
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Tapera
Descrição: 
O projeto consiste na oferta especial aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de atividades artísti-

co-culturais que contemplam: dança gaúcha; música nas escolas; técnicas circenses; fl auta-doce; coral e 
violinos infantil e infanto-juvenil; teatro na escola e fora da escola. A proposta contempla também os pais 
dos estudantes e a comunidade com a criação da banda marcial e musical infanto-juvenil; dança infantil 
e infanto-juvenil; capoeira e a formação da brigada mirim. Com o objetivo voltado à educação integral e 
de qualidade, todas as modalidades são ministradas em ofi cinas sistemáticas, realizadas no turno inver-
so às aulas, desenvolvidas por profi ssionais da comunidade e coordenada pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e Lazer juntamente com as Escolas.

No campo específi co, esse trabalho busca oportunizar ao público alvo a vivência e valorização da 
cultura local e regional, o desenvolvimento de habilidades artísticas e a valorização de talentos individu-
ais. Promover a socialização do indivíduo, o acesso dos alunos as atividades culturais de forma gratuita, 
ocupando seu tempo ocioso e contribuindo para a melhoria de sua aprendizagem, complementam os 
objetivos. 

Bene� ciários:
Os 778 alunos matriculados na Rede Municipal de Educação são benefi ciários diretos; os indiretos 

são as famílias e a comunidade em geral. 

Resultados alcançados:
O envolvimento de mais de 80% dos alunos da Rede Municipal nas atividades oferecidas pelo Pro-

jeto; – aumento da participação dos pais na vida escolar dos fi lhos; – redução do percentual de evasão 
escolar – em 2009 o índice de evasão era de 3%, em 2010 diminuiu para 2%, no ano seguinte fi cou na 
casa de 1,4% e, em 2012 o número é 1,0%. Também houve queda nos percentuais de reprovação: em 
2009 era de 21% e, em 2012 reduziu para 11%. O índice de Desenvolvimento da Educação Básica que 
demonstra a aprendizagem dos alunos da rede municipal 
também evoluiu de 4,9 no ano de 2009 para 5,6 em 2011.  

Obs.: As metas projetadas pelo IDEB são: – 2009 4,3; 
–2011 4,7; –2013 5,0; –2015 5,3; –2017 5,5; –2019 5,8  e, em  
–2021, 6,1.
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Mais cultura em Tupandi 
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Tupandi

Descrição: 
O Projeto Restauração do Sobrado Weber iniciou em 2008, quando o poder público municipal adqui-

riu a edifi cação. O prédio, parte importante do conjunto urbano por sua arquitetura, encontrava-se em 
estado de deterioração e abandono. Após o restauro, foi transformado em um centro cultural que abriga 
a biblioteca pública, o espaço para exposições contemporâneas e museógrafi cas e, as salas de reserva 
técnica e para as atividades de reparação das peças do futuro acervo. Uma pesquisa identifi cou, entre os 
munícipes, o anseio por um espaço para um museu e, a necessidade de um local para a biblioteca muni-
cipal, que até então funciona numa sala cedida pela escola do estado. Como o acervo ainda não existe, 
optou-se por criar uma sala para guarda e catalogação do acervo que será coletado na comunidade e o 
espaço para exposições diversas, de curta duração. 

Bene� ciários:
Diretamente, toda população de Tupandi e, indiretamente, os que visitam à cidade.

Resultados alcançados:
Em 2012 o projeto fi cou entre os quatro fi nalistas do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do 

IPHAN. Inaugurado em 20 de maio daquele ano, o Sobrado Weber, como é conhecido o casarão, disponi-
biliza gratuitamente um local de valorização e fomento de ações pela educação patrimonial e de incen-
tivo ao livro e a leitura. Em 2013 esse projeto foi contemplado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura, 
para realização do primeiro inventário do Patrimônio Material do Município. A exposição “Padre Rambo: 
marcas no seu tempo” são ações já concretizadas a aquisição de equipamentos para o Museu e recursos 
para a realização da 6ª Feira do Livro de Tupandi.
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Troféu Prêmio destaque 
em saúde – Banrisul:

Saúde é vida

Acompanha bebê
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Bento Gonçalves
Descrição: 
O objetivo do projeto é acompanhar toda a criança com menos 

de um ano de idade desde o seu nascimento, garantindo-lhe assis-
tência adequada, minimizando os potenciais riscos à sua saúde. A 
captação precoce é imprescindível para o melhor atendimento da 
criança, a identifi cação dos riscos e o bom andamento do  projeto 
“Acompanha Bebê”. Esta captação é feita por um funcionário do 
setor de Saúde da Criança e do Adolescente, que verifi ca no Centro 
Obstétrico do Hospital a relação dos recém nascidos e visita cada 
mãe e bebê, ainda no quarto de internação. A mãe é orientada quanto à importância do acompanha-
mento precoce da saúde de seu fi lho, bem como a realização das vacinas e o teste do pezinho. É ofereci-
do um horário de agendamento na Unidade de referência da mãe, por zoneamento ou por preferência. 
Se for detectada que trata-se de uma criança de risco, conforme critérios previamente estabelecidos, 
este agendamento é feito no Centro de referência Materno Infantil. Na captação do bebê ou no primeiro 
atendimento é preenchida a fi cha de acompanhamento do programa “Acompanha Bebê”, que possibilita 
à equipe, a partir da caracterização do risco, estabelecer o plano de ação para cada criança. A fi cha de 
acompanhamento digitalizada passa a integrar o prontuário médico do bebê. 

Bene� ciários:
Desde o início, há três anos, o programa benefi ciou diretamente 2000 crianças e 2000 puerperas. 

Indiretamente, o programa abrange também as famílias, que passam a contar com o acompanhamento 
efetivo e integral das mães e de suas crianças, desde o parto até a infância.

Resultados alcançados:
O projeto mostrou-se efetivo e efi caz e apresenta um baixo custo de implantação e manutenção. 

Logo depois de sua implementação apresentou melhoras signifi cativas na cobertura de puericultura. O 
Teste do Pezinho tem sido realizado em tempo adequado, e a inclusão da criança no sistema de saúde 
tem ocorrido com até 10 dias de vida. Alguns resultados relevantes: – 100% dos bebês nascidos foram 
vinculados precocemente à sua unidade de referência; – a meta relativa ao Teste do Pezinho foi superada 
em 27,26%, em razão da inclusão de crianças da rede privada, que também fi zeram o teste por conta do 
SUS; e 26,36% dos bebês nascidos no período, que apresentavam algum tipo de risco,a partir de critérios 
estabelecidos pelo programa, foram encaminhados para o tratamento adequado.
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Troféu Prêmio Gestor Público 

Administração Tibutária

Educação Fiscal e a importância 
dos tributos para nossa sociedade
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Itatiba do Sul
Descrição: 
O objetivo do projeto é promover a refl exão sobre os direitos e deveres dos cidadãos, a partir de 

iniciativas relacionadas à educação fi scal, parte de um conceito amplo de cidadania. Para despertar na 
comunidade a importância do recolhimento do tributo e a sua correta aplicação em serviços públicos de 
qualidade, são realizados trabalhos educativos nas escolas, sorteios de prêmios, desfi les, palestras, entre 
outros. 

Bene� ciários:
Toda a população do Município.

Resultados alcançados:
Houve um aumento signifi cativo no retorno do ICMS para Itatiba do Sul, superior a 17%, permi-

tindo à Administração entregar à população, entre outros: 20.000 m2 de pavimentação e calçamento 
de ruas do município; aquisição de cinco máquinas, uma ambulância, quatro ônibus e vans escolares; 
distribuição de 235 mil mudas de eucalipto; aquisição de 158 laptops para os alunos da rede municipal de 
ensino. O projeto viabilizou novas oportunidades como cursos de artesanato, geração de emprego para 
200 benefi ciários, implantação de três agroindústrias familiares, entre outras. Também contribuiu para 
uma mudança cultural, onde os munícipes se tornam agentes do processo de fi scalização, aplicação dos 
recursos e zelo do patrimônio público.



 46           Prêmio Gestor Público 2013           

Troféu Prêmio Gestor Público 

Tecnologia da Informação

Diário de Saúde – 
Informatização da Secretaria 

Municipal de Saúde



 Prêmio Gestor Público 2013           47 Prêmio Gestor Público 2013           47

Candelária
Descrição: 
A Secretaria Municipal de Saúde de Candelária encontrou 

uma forma para otimizar o tempo dos funcionários, reduzir cus-
tos e benefi ciar os próprios usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com o Diário da Saúde, mantém-se um cadastro de pa-
cientes em conformidade com o Cadastro Nacional de Usuários 
do SUS, utilizando como base o número do Cartão Nacional de 
Saúde. O sistema administra as agendas de consultas e exames, 
registra os serviços de enfermagem, os atendimentos médicos, 
ambulatoriais e odontológicos, as vacinas, o acesso e a dispensação de produtos farmacêuticos. Também in-
tegra e compartilha informações de todas as ações e serviços de saúde das Unidades, o prontuário eletrônico, 
exames complementares, encaminhamentos de referência e contra-referência, entre outras ações.

No sistema acessado pelo departamento administrativo há “janelas” que permitem ao funcionário rea-
lizar o controle do almoxarifado, controle de veículos e listas de viagem, encaminhamentos de média e alta 
complexidade, e ainda obtém diversos indicadores, que virão direcionar as ações corretivas e facilitar a to-
mada de decisões. Tudo isto pode ser acessado pelos profi ssionais da saúde, de qualquer lugar, por meio de 
Internet móvel, totalmente via web, disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. O sistema 
é composto por diversos módulos, que permitem a gestão pelas equipes de saúde, com informações precisas. 
Cada profi ssional tem permissão de acesso, conforme a sua função e necessidade de seu trabalho.

A gestão da SMS juntamente com a administração municipal, planejava desde 2006, a implantação de 
um sistema informatizado, que interligasse as unidades de atendimento. No ano de 2008, somente com recur-
sos próprios, efetivou o Sistema Diário da Saúde, desenvolvido em linguagem WEB, totalmente operado pela 
Internet e desenvolvido pela empresa IPM – Informática Ltda. 

Bene� ciários:
Diretamente, toda população do município é benefi ciada, obtendo melhor qualidade de atendimento 

prestado pelo Sistema Único de Saúde. O processo de implantação do Diário da Saúde teve inicio em julho de 
2009, a partir da Farmácia Municipal de Candelária, e os resultados positivos puderam ser verifi cados desde o 
início do processo. 

Entre os benefícios estão à redução de custos com uma série de insumos, como medicamentos, material 
ambulatorial e odontológico, material de expediente, etc. E ainda, a garantia de que o medicamento entregue 
é o correto, pois o controle rígido do prazo de validade dos produtos, assegura a certeza de que os usuários 
têm a sua disposição a quantidade exata de remédios para o seu tratamento. Ao acessar o sistema, é possível 
saber se há medicação disponível e se o paciente retirou o mesmo o produto no período correto. Dessa forma, 
a distribuição neste ano, apresenta a destinação 100% regularizada  e sem desperdícios.
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Teleagendamento 
de consulta
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Canoas
Descrição: 
As fi las dos usuários do SUS para conseguir uma con-

sulta básica nas unidades de saúde sempre foi um problema 
crônico, desumano e desorganizado. A regulação dos aten-
dimentos especializados também usava um sistema arcaico, 
com papéis encaminhados das unidades para a central de re-
gulação, que demoravam entre idas e vindas de documentos, 
um tempo demasiado, atrasando ainda mais as marcações 
e atendimentos. Com o objetivo de adotar uma gestão efi ciente, o Município buscou um 
modelo e realizou estudos para implantação de um sistema, capaz de facilitar e promover 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 
da saúde.

A prefeitura de Canoas implantou o teleagendamento para as consultas na atenção 
primária, regulação das consultas especializadas e exames. O projeto teve seu início em 
setembro de 2011, com o lançamento do Cartão Canoas Saúde e o cadastramento dos 
usuários. Em março de 2012, com 82.000 cadastrados, iniciou o agendamento por meio 
de ligações telefônicas gratuitas (0800), facilitando e humanizando o acesso às consultas 
de atenção básica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para os atendimentos em clini-
ca geral, ginecologia, pediatria e odontologia. Para a realização do trabalho foi contratada 
uma empresa especializada, que utilizou o sistema informatizado de regulação assistencial 
denominado AGHOS. 

Bene� ciários: 
Toda a população canoense. Em setembro de 2012, seis meses após início do teleagen-

damento, havia 155.715 usuários cadastrados. Em agosto de 2013 esse número passou para  
194.293, que representa 60% da população.

Resultados alcançados:
A adoção do sistema de teleagendamento trouxe a facilidade de acesso, eliminou fi -

las e privilégios, proporcionando igualdade na assistência à saúde. O novo modo de gestão 
permite avaliar, em tempo real, o número de atendimentos realizados, agendamentos, en-
caminhamentos para consultas especializadas e exames, demanda reprimida e as necessi-
dades a serem ofertadas. 
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Os números dos atendimentos refl etem a efi ciência da medida adotada pelo 
Município. Antes da implantação, eram distribuídas diariamente 1.271 fi chas. Com 
o sistema, temos o seguinte resultado, em seis e 18 meses, respectivamente, 
após a sua implantação:

Média 

Diária

Marcações

Consultas

 Básicas

Consultas

Especializadas
Exames

2012  1.687 216.581 97.916 108.089

2013 1.887 501.893 229.371 159.209

Obs.: Há melhorias que necessitam ser implementadas, destacando-se que 
ainda há lista de espera para os atendimentos especializados, cirurgias e exames 
e, também, está sendo implantado o prontuário eletrônico e a entrega de medica-
mentos de uso contínuo no domicílio do paciente.
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Saúde de Lagoa Vermelha 
em rede
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Lagoa Verm
elha

Descrição: 
O projeto trata da implantação de sistema de con-

trole informatizado dos atendimentos na rede de saúde 
do município, interligando as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), possibilitando que os profi ssionais possam acom-
panhar a história do paciente, evitando atendimentos 
duplicados e otimizando os recursos municipais. As espe-
cialidades médicas atendiam aleatoriamente em algumas 
UBS, o que ocasionava duplicidade e falta de horários para 
o agendamento em outros casos. Da mesma forma, os medicamentos disponibilizados aos pacientes po-
deriam ser entregues a um mesmo paciente em mais de um posto. A compra do software, que é o próprio 
projeto, prevê módulos que possibilitam o controle da distribuição de medicamentos e da utilização dos 
veículos da secretaria da saúde, tanto no município quanto no deslocamento de pacientes aos centros de 
saúde maiores. Além disto, será disponibilizado o prontuário eletrônico, que possibilitará a visualização 
eletrônica dos encaminhamentos e procedimentos aos quais o paciente foi submetido, sem a necessida-
de de circulação de papéis. 

Bene� ciários: 
A população em geral pela economia de recursos públicos são os benefi ciários diretos. Os usuários 

contam com mais agilidade no atendimento, ampliação na oferta de consultas médicas, exames e pro-
cedimentos. Os médicos que acessam com mais agilidade as informações de seus pacientes, racionaliza-
ram o tempo de consulta, podendo aprimorar o diagnóstico. O laboratório ampliou o número de exames 
realizados, assim como os servidores da prefeitura detém com mais precisão, o controle de todos os 
atendimentos e procedimentos na área de saúde.

Resultados alcançados:
Aquisição de software especifi co e equipamentos de informática;  100% das UBS cadastradas e in-

terligadas (seis UBS);  100% dos medicamentos cadastrados; divisão e acompanhamento de quotas de 
atendimento e exames estabelecidas e cumpridas; interligação das UBS e laboratório; contratação de 
profi ssional especifi co para o controle do Programa.  Os ganhos também foram evidentes na redução do 
desperdício fi nanceiro, com o fornecimento duplo de exames e medicamentos; mais facilidade de acesso 
aos serviços pelo usuário;controle da efi cácia dos serviços pelo acompanhamento da historia do paciente 
na rede SUS; a centralização das especialidades médicas em uma unidade central; o agendamento e 
autorização pela UBS, dos exames de diagnóstico.
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Certi� cados



 Prêmio Gestor Público 2013           55 Prêmio Gestor Público 2013           55

Dança Sênior – No Ritmo da Terceira 
Idade – Arroio do Meio

Grupo de caminhada orientada Saúde é 
Vida! – Balneário Pinhal

Educação Fiscal – Bento Gonçalves

Música na Escola – Bom Princípio

Infância Saudável: A Escola como espaço 
de construção da saúde – Cachoeira do 

Sul

Gestão Ambiental de animais mortos – 
Camargo

Programa de prevenção à doença da folha 
verde do tabaco – Candelária

Passo a passo – Candiota

Orçamento participativo – Casca 

Programa respirando bem – Caxias do Sul

Orientação que bate à porta – Erechim

Educação ao longo da vida: exercendo a 
cidadania – Erechim

Alimentando a saúde – Estrela

Acessa Fagundes Varela – Fagundes Varela 

Programa mais saúde, mais educação – 
Giruá

Triagem auditiva em escolares – Glorinha

Resgatando a cidadania – Guaporé

Maluco in concert – Lajeado

Reestruturação e equilíbrio corporal – Nova 
Araçá

Projeto atitude legal – Panambi

Zé Colméia – Santa Maria

Mais saúde e vida no pequeno paraíso – 
São Vendelino

Orquestra de fl auta dice de Serafi na Corrêa 
Os Serafi ns – Serafi na Corrêa

Projeto Saúde Integrada – Formando 
cidadãos – Severiano de Almeida

Saúde na Comunidade – Torres

Sacola Ecológica Permanente – Três 
Arroios
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Menção Honrosa
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Educando
Candiota

Programa Grupo de Apoio Psicossocial e Adolescentes
GAP – GIRUÁ

Projeto Água Limpa
Jaguari
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É importante registrar o reconhecimento e agradecimento 
àqueles que, nas diversas etapas, colaboraram para os objetivos 
do Prêmio Gestor Público 2013 fossem atingidos:

- Patrocinador
- Apoiadores
- Gestores Públicos Municipais e suas equipes
- Comissão Julgadora
-Equipe de trabalho da 12ª Edição do Prêmio Gestor Público

O Sindifi sco-RS e a Afi svec convidam todos os municípios 
gaúchos a enviarem projetos para a Edição 2014 do Prêmio Gestor 
Público. Aos municípios já participantes do PGP, reiteramos nosso 
convite. Aos que nunca nos honraram com a presença, queremos 
estimular sua participação. Dessa forma estaremos todos colabo-
rando para a gestão pública municipal tenha um espaço sério para 
discutir ideias e criar um novo conceito que tange à administração 
municipal.

O Sindifi sco-RS e Afi svec saúdam os Gestores Públicos Muni-
cipais e suas comunidades, convidando os 497 municípios gaúchos 
a participarem da Edição 2014 do Prêmio Gestor Público.

Dessa forma, estaremos todos colaborando para a refl exão e 
discussão de propostas inovadoras.

Considerações Finais
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