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Mensagem do Presidente 

 

O ano de 2022 foi de suma importância 

para a história e o funcionamento da 

Câmara Municipal. Por consequência, 

também um ano de importantes 

transformações para Porto Alegre, 

justamente quando comemora seus 250 

anos de existência.  

A Casa do Povo Porto-alegrense, às 

vésperas de também completar um quarto 

de século de funcionamento ininterrupto, fixou-se como o espaço democrático, plural e de 

representação que deve ser. A Câmara mais feminina do Brasil, com uma bancada negra, e com 

representantes das mais variadas vertentes políticas, representando assim, Porto Alegre em sua 

totalidade. 

Aqui, no decorrer desta gestão legislativa, foram travados importantes debates para garantirmos 

os avanços e as melhorias que a cidade precisa. Pautas polêmicas, que dividem opiniões, mas que 

não deixaram de serem analisadas como deveriam: com diálogo, clareza, transparência e respeito 

a quem pensa diferente. Foram dezenas de projetos analisados, muitas transformações necessárias 

em curso, o que nos permite encerrar o ano com o sentimento de dever cumprido na missão de 

pensar Porto Alegre.  

Encerramos esta gestão com a mesma 

alegria com que iniciamos, com honra 

pela escolha unânime feita por meus 

colegas e com a certeza de termos 

avançado e muito no fortalecimento do 

legislativo, e assim sendo, na defesa da 

democracia. Os mais diversos setores da 

Casa, com suas mais variadas expertises, 

obtiveram resultados que evidenciaram a 

dedicação de servidores, colabores, 

comissionados e estagiários. Todo um quadro técnico que caminhou na mesma direção. 
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Quando o trabalho, executado a tantas mãos, gera tamanhos ganhos coletivos, torna-se difícil 

elencar esta ou aquela entre as tantas realizações que aprimoraram os processos e melhoraram 

verdadeiramente o dia-a-dia do trabalho no legislativo. Fato é que muito se fez. 

Foram executadas diversas obras, que trouxeram e, trarão, quando concluídas, significativos 

benefícios, além da ampliação da presença do legislativo nas redes sociais e a modernização do 

processo comunicacional, incluindo um novo e moderno contrato de gerenciamento da TV Câmara. 

Se modernizaram os setores de informática, transparência e gerenciamento de processos e se 

buscou ampliar a capacitação de servidores. 

Valorizou-se a cultura, e a diversidade, através 

de importantes eventos e mostras artísticas e a 

1ª Feira de Afro empreendedores.  

 

Pensando-se sempre em um projeto coletivo, 

de melhorias para o todo, não bastaria apenas 

se idealizarem e executarem projetos no curto 

espaço de tempo que a gestão como presidente 

da Casa nos oportuniza. É preciso pensar no futuro. Olhar no horizonte objetivamente em conjunto 

onde e como se quer chegar. E norteados por esse pensamento estabeleceu-se a Comissão 

Permanente de Gestão de Projetos do legislativo, que dará continuidade às sementes plantadas 

hoje, para que a colheita futura seja de ainda mais valia. 

 

Encerramos essa experiência à frente do maior parlamento municipal do nosso Estado, 

engrandecidos pelas experiências ofertadas, pela parceria dos colegas vereadores e de todo o 

quadro funcional da Câmara. Com o desejo de que a Casa do Povo Porto-Alegrense, no ano em que 

completa 250 anos, possa celebrar com altivez a tamanha importância que tem para a nossa terra 

e a nossa gente.  

Vida longa à Câmara de Vereadores de Porto Alegre! 
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A Câmara Municipal é composta por 36 vereadores e vereadoras, representantes do povo de Porto 

Alegre, eleitos pelo sistema proporcional, para exercer mandato durante uma legislatura, com duração 

de quatro anos. As competências do Poder Legislativo do Município de Porto Alegre abrangem duas 

funções primordiais: elaborar proposições legislativas (art. 2º) e fiscalizar os atos do Poder Executivo 

na aplicação dos recursos públicos (arts. 3º e 4º do Regimento Interno).  

 2.1 AS ATIVIDADES DA ÁREA LEGISLATIVA 
 Após um período difícil, em que a pandemia 

forçou o Parlamento a se adaptar para que 

suas atividades não sofressem prejuízos, 

novamente a Câmara retornou com força às 

suas atividades presenciais, dando pleno 

atendimento à sociedade, através do 

exercício da política pela representatividade 

dos cidadãos através de seus vereadores, nos 

mais diversos interesses presentes nos 

debates e nas votações no Plenário e nas 

comissões. Nesse período houve ainda a 

criação de diversas Frentes Parlamentares 

para que assuntos importantes para a 

sociedade fossem tratados de maneira mais 

direta, analisados de modo mais profundo e 

para que os encaminhamentos derivados 

desta discussão fossem melhor embasados, 

com a participação ativa da sociedade civil 

organizada. 

A atuação da Presidência, em conjunto com o 

Colégio de Líderes, para que assuntos de 

interesse da comunidade fossem discutidos e 

votados nas Sessões Plenárias, colheram 

resultados incontestáveis para a cidade de 

Porto Alegre, porquanto diversos projetos 

advindos do Poder Executivo tenham sido 

discutidos, melhorados e votados no trabalho 

do Parlamento, além de inúmeros projetos 

propostos pelos próprios parlamentares. 

Questão importante dirimida nesta gestão foi 

a criação da Comissão de Ética Parlamentar da 

Câmara,  criada para disciplinar a conduta nas 

sessões e distensionar as relações entre os 

parlamentares 

Para que este trabalho fosse viabilizado, 

incansável foi o trabalho realizado pela 

Diretoria Legislativa, através de suas áreas 

técnicas,  dando suporte qualificado nas 

diversas atividades que antecedem a 
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realização das votações e a discussão dos 

projetos, bem como no trâmite posterior às 

Sessões Plenárias, dando o acabamento 

necessário e preciso às atividades legislativas.  

O apoio técnico operacional teve papel 

importante na condução dos trabalhos neste 

ano de 2022, com destaque à atuação da área 

de Comunicação Social, com a contratação de 

um novo serviço na TV Câmara, que muito 

aprimorou o serviço de divulgação do 

trabalho do parlamento aos cidadãos através 

do Canal 16 da Net e no Canal 11.3, na TV 

aberta. Também foi destaque neste ano de 

2022, a maior visibilidade da Câmara nas 

redes sociais, que levou o trabalho realizado 

dentro do parlamento às mais distantes 

partes do município e do mundo, onde haja 

interesse do cidadão em contar com essas 

informações. Também foi aprimorada a 

acessibilidade aos cidadãos, através de 

transmissões ao vivo de eventos nas 

comissões, por meio da exibição de legendas 

e do intérprete de Libras, o que insere o 

cidadão com necessidades especiais na 

apreciação dos serviços do Parlamento. 

Outra área que se sobressaiu no cumprimento 

de suas atividades, contribuindo 

efetivamente no desenvolvimento do 

trabalho dos parlamentares foi a da 

Tecnologia da Informação, que no pós-

pandemia continuou a realizar melhorias nos 

equipamentos (computadores, tablets, etc.) e 

na rede de internet da Casa, solidificando a 

atuação da Câmara nas redes, consolidada na 

participação dos cidadãos nas audiências 

públicas e eventos remotos, através da 

utilização de ferramentas de 

videoconferência.  

Por outro lado, as ações de melhoria na 

sonorização, normatização da ocupação e as 

condições de segurança do Plenário, que 

foram readequadas, auxiliaram em muito  

para que as atividades dos vereadores 

alcançassem melhores resultados de 

exercícios anteriores.  

Além disso, os servidores, efetivos e 

comissionados, também se destacaram na 

condução do processo legislativo, na 

tramitação dos processos, na obediência aos 

prazos e tarefas necessárias para que o 

trabalho dos parlamentares fosse eficiente. 

Apesar da necessidade de pessoal em algumas 

atividades essenciais do processo legislativo, a 

ser dirimida com o chamamento de servidores 

do concurso vigente, a gestão do trabalho foi 

bem executada e os resultados previstos para 

o ano de 2022 na área legislativa foram além 

do esperado, o que denota a perfeita 

sincronia do trabalho dos gabinetes e partidos 

com a estrutura da Casa. 

De tudo, pode-se concluir que as atividades 

legislativas tiveram um rendimento muito 

proveitoso à sociedade porto-alegrense, que 

deve se orgulhar do seu Parlamento. 

Essas e outras informações sobre a atividade 

legislativa encontram-se permanentemente 

disponíveis na aba Atividade Parlamentar da 

página da Câmara Municipal de Porto Alegre: 

www.camarapoa.rs.gov.br.  

http://www.camarapoa.rs.gov.br/
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 2.2 A PRODUÇÃO LEGISLATIVA 
Em 2022, a Câmara Municipal de Porto Alegre 

realizou 117 sessões ordinárias no Plenário 

Otávio Rocha –com participação presencial ou 

virtual dos parlamentares – tendo sido 

apreciadas 276 proposições entre elas: 7 

propostas de emenda à Lei Orgânica, 54 projetos 

de lei complementar, 490 projetos de lei e 57 

projetos de resolução, entre outros 

encaminhamentos em Plenário. 

No âmbito das comissões permanentes foram 

promovidas 141 reuniões, com 1.151 pareceres 

apreciados.  Foram realizadas ainda 22 audiências 

públicas, além de outros eventos institucionais. 

Dentre as matérias aprovadas, várias já 

compõem o ordenamento jurídico do município e 

impactam diretamente na sociedade porto-

alegrense. A relação de propostas apreciadas e 

aprovadas pela Câmara pode ser acessada na 

página, em Atividade Legislativa. 

No período analisado, os setores da Diretoria  

Legislativa elaboraram 241 Revisões de 

Proposições dos Vereadores, 433 Propostas de 

Redação Final à CCJ e 340 Conferências de Leis, 

Leis Complementares, Resoluções e Emendas à 

LOM publicadas no DOPA-e.  

Ao todo, foram acompanhados, pela equipe de 

taquigrafia, 290 eventos (sessões plenárias, 

reuniões de comissões e audiências públicas), o 

que gerou a transcrição, e posterior revisão, de 

aproximadamente 6.500 folhas contendo 1.300 

discursos de vereadores e vereadoras. 

Foram aproximadamente 1.100 horas de sessões 

de Plenário, reuniões em comissões, audiências 

públicas e outros eventos legislativos. 

A Diretoria Legislativa vem trabalhando 

fortemente, com apoio da Assessoria de 

Informática, para aperfeiçoar e modernizar o 

processo legislativo digital, que visa qualificar o 

fluxo dos processos legislativos, a exemplo do 

que já ocorreu na área administrativa com o 

processo eletrônico.  

 

Adicionalmente, em virtude da pandemia, 

foram implementadas medidas para fortalecer o 

assessoramento institucional ao Plenário e às 

comissões com soluções temporárias, no 

entanto, ainda há necessidade de se promover 

maior integração do sistema de assessoramento 

legislativo institucional com as demais áreas da 

Câmara, visando maior agilidade e atendimento 

mais qualificado do sistema aos usuários. 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/fechadas?q&initial_date=01%2F01%2F2021&end_date=31%2F12%2F2021
https://www.camara.leg.br/agenda?idOrgao&termo&dataInicial__proxy=01%2F01%2F2021&dataInicial=01%2F01%2F2021&dataFinal__proxy=31%2F12%2F2021&dataFinal=31%2F12%2F2021&categorias=Outros%2Beventos&pagina&busca-agenda
https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos
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 3.1 A RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E A ATIVIDADE LEGISLATIVA  

 

As funções constitucionais dos Poderes 

Legislativos Municipais estão previstas no art. 

31 da Constituição Federal de 1988 e são 

exercidas exclusivamente pelos vereadores. Na 

Câmara Municipal de Porto Alegre estas funções 

são suportadas por uma organização 

administrativo-legislativa própria da Câmara. 

Nessa organização estão o Plenário, as 

comissões, a Mesa Diretora, o Colégio de 

Líderes, as Bancadas Partidárias, etc.  

Neste Poder Legislativo Municipal, as decisões 

legislativas são, em geral, colegiadas, tendo o 

Presidente da Câmara o papel de representante 

da Casa e de supervisor dos seus trabalhos e da 

sua ordem. 

A Mesa Diretora tem o papel de auxiliar o 

Presidente na tomada de decisões 

administrativas, visando a boa gestão dos 

recursos públicos disponíveis, bem como 

auxiliá-lo nas decisões referentes a assuntos de 

caráter legislativo, quando necessária sua 

intervenção, bem como na execução do 

planejamento anual.  

Para o suporte ao trabalho legislativo 

desenvolvido pelos vereadores, há uma  

estrutura administrativa sob coordenação da 

Diretoria Geral e subdividida em três áreas 

específicas: Diretoria Administrativa, Diretoria 

Legislativa e Diretoria de Patrimônio e Finanças, 

além de Assessorias e Coordenações das áreas 

de comunicação, tecnologia da informação, 

saúde, cultura e ensino. Essa estrutura, 

composta quase que exclusivamente de 

servidores do quadro efetivo, é o serviço de 

apoio que garante a realização da atividade 

legislativa na Câmara com a presteza, a 

transparência e a credibilidade necessárias ao 

fortalecimento das instituições democráticas na 

capital dos gaúchos. 

Nesta gestão, a força de trabalho da Câmara foi 

corretamente dimensionada, publicada uma 

normativa interna que determina a quantidade 

e a qualidade dos cargos públicos necessários 

para a realização dos processos de trabalho, e 

vem sendo, a partir da conclusão do concurso 

público realizado neste ano, readequada com a 

nomeação de servidores, de forma a atender 

com mais eficiência as tantas atribuições 

inerentes aos mais diversos serviços realizados 

dentro da Câmara, os quais são necessários para 

atender a demanda interna e 

consequentemente atender a área fim: a área 

legislativa.  

Essa estrutura organizacional pode ser 

consultada na página Institucional no portal da 

Câmara Municipal de Porto Alegre. 

https://www.camara.leg.br/papel-e-estrutura/
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/camara-dos-deputados
https://www.camarapoa.rs.gov.br/unidades_organizacionais
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 Na esfera dos processos de trabalho, levando-

se em conta as funções constitucionais 

atribuídas às Câmaras de Vereadores, apesar de 

não haver estudos mais aprofundados em 

relação ao assunto, nem normativas que 

determinem metodologia para apurar o real 

alcance dos resultados obtidos pela atuação dos 

vereadores no trabalho realizado no 

parlamento, percebe-se, pela observação 

prática, que nesta Casa Legislativa já se 

consegue visualizar e estão bem definidos os 

macroprocessos de trabalho identificados como 

finalísticos. Esses macroprocessos são aqueles 

que efetivamente representam a entrega do 

trabalho parlamentar à sociedade porto-

alegrense, seja através do trabalho no interior 

das sessões plenárias, reuniões de comissões e 

debates internos, seja na atuação externa com 

as comunidades e entes civis representados 

pelos mandatos. É nestes macroprocessos 

finalísticos, na ponta da cadeia de produção do 

Legislativo, que se percebe a real atuação da 

Câmara Municipal e de seus vereadores.  Senão 

vejamos no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Macroprocessos Finalísticos da CMPA 
Fonte: Própria 

Tendo esses processos finalísticos como 

parâmetro de atuação da Casa e dos próprios 

parlamentares, resta às demais áreas técnico-

legislativas ou técnico-administrativas se 

enquadrarem e se reinventarem na busca de 

melhorias em seus processos internos, os quais 

devem prover o devido suporte aos processos 

finalísticos. Exatamente pela busca desse 

aperfeiçoamento é que foi aprovado nesta 

gestão o Planejamento Estratégico da Câmara 

para o período de 2023-2026, e deve se realizar, 

a partir do próximo ano, uma análise 

aprofundada dos processos de trabalho 

intermediários, a fim de que os macroprocessos 

finalísticos ganhem mais excelência em sua 

execução e entrega qualificada desses 

resultados à sociedade.  

É nesse patamar que a gestão atual entrega a 

Câmara: refletindo sobre suas próprias 
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atribuições e almejando o atingimento de novos 

e eficientes métodos de trabalho e gestão. A 

intenção, com  a criação da Comissão 

Permanente de Gestão de Projetos na Diretoria 

Geral é que essa comissão atue multissetorial e 

transversalmente para, alinhada aos objetivos 

estratégicos dispostos no Planejamento 

Estratégico 2023-2026, implementar uma 

diversidade de gestões internas, no 

intransigente aprimoramento do uso das 

tecnologias de informação, todos agregados  

num sistema geral de gestão da Câmara, 

conforme Quadro 2 abaixo:

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2: Sistema de Gestão Interno da CMPA (SGIC) 
Fonte: Própria 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022 
 

 

 

 

  

 

A implementação de sistemas de gestão 

auxiliará a própria população interna na 

diferenciação de tarefas e atribuições que são 

tipicamente políticas e partidárias das 

atribuições técnico-legislativas ou 

administrativas, ocasionando uma melhor 

compreensão dos limites de cada atuação e dos 

meios de interação entre estas situações.  A 

necessária segmentação dessas atividades se 

torna relevante, pois estabelece os limites da 

atuação política desempenhada pelos 

vereadores, que não são avaliadas por meio das 

ferramentas de avaliação típicas de gestão.  

De outra banda, os processos de trabalho 

presentes para realizar o suporte administrativo 

da atividade legislativa, que tem natureza 

técnica e diversificada, permitem a utilização de 

ferramentas de avaliação de eficiência, eficácia 

e efetividade com base em metodologias 

gerenciais consagradas que permitem o seu 

aprimoramento e modernização. 

Com a implementação do Plano de Gestão 

Anual 2023, a Câmara inicia, através do legado 

de gestão administrativa deixado pela Mesa 

Diretora de 2022, uma nova forma de encontrar 

soluções através da aplicação de ferramentas 

que já estão sendo largamente utilizadas em 

outros órgãos públicos o que, para quem até o 

momento trabalhava reativamente não é, 

definitivamente, pouco. Por óbvio, necessário 

será à Instituição aprender a executar e 

implementar esses processos, mas é um ótimo 

início de jornada, que conta com a participação 

e entusiasmo de todos para o seu sucesso. 
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 3.2 A GOVERNANÇA NA CMPA

A governança, dentro da gestão pública, pode ser 

entendida como um conjunto de ações que 

definem as responsabilidades internas e delineiam 

os processos de trabalho que definem as tomadas 

de decisão. A governança é exercer autoridade e 

governar. 

Estão envolvidos nesse sistema, três conceitos 

fundamentais para seu correto funcionamento: 

A Liderança, oriunda da própria administração, 

que define as responsabilidades e auxilia a 

compreensão do papel de todos perante a 

sociedade. 

A Estratégia que tem a função de nortear a 

atuação da organização, que deve estar bem 

definida para o alcance dos objetivos institucionais. 

E o Controle sobre o que está sendo realizado, 

que determina o sucesso de cada projeto e os 

resultados disponibilizados à população, com 

transparência e confiabilidade. 

Dentro da Câmara de Porto Alegre, a exemplo de 

outros órgãos similares, pode-se visualizar duas 

instâncias de atuação bem definidas de 

governança: a pública e a organizacional.  

No nível de Governança Pública, estão envolvidas 

as relações entre os próprios parlamentares, e com 

a Câmara, e também suas relações com a 

sociedade, na discussão e deliberação de matérias 

de interesse público e na busca das soluções desses 

problemas. Nesse nível de governança, a atuação 

da Câmara é muito bem organizada, estando bem 

definidas as normas (Regimento Interno, Código de 

ética, etc.) e as instâncias legislativas (Mesa, 

Colégio de Líderes, Plenário, Comissões) para a 

condução desses trabalhos, os aparatos de 

envolvimento da sociedade (transparência, 

participação) e a atuação dos demais poderes no 

desenvolvimento destes trabalhos. Estão presentes 

neste nível, portanto, em alguma medida, os três 

conceitos da governança antes explicitados: 

Liderança, Estratégia e Controle.  

Por outro lado, em relação à Governança 

Organizacional, até o ano de 2022, restava bem 

definida somente a Liderança, exercida pela Mesa 

Diretora, Presidência e demais cadeias 

hierárquicas.  

A Estratégia passa a ser uma realidade, definida 

que foi por esta gestão e consolidada no 

Planejamento Estratégico 2023-2026, que norteará 

a atuação das áreas administrativas a partir de 

2023.  

O Controle das ações, não obstante ocorrer 

atualmente em algum grau de importância, através 

da ação dos Diretores, Assessores e 

Coordenadores, passará a ser, a partir de então, 

não somente uma necessidade, mas uma 

ferramenta de atuação da Governança 

Organizacional da Câmara, tarefa constante, a 

partir de 2023, da Comissão Permanente de Gestão 

de Projetos da Diretoria Geral, com atuação 

transversal e multissetorial, alcançando todos os 

níveis de hierarquia, coordenando as atuações de 

maneira contínua para que os propósitos e 

objetivos estabelecidos no planejamento 

institucional sejam atingidos.  
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A partir do funcionamento dos sistemas de 

gestão, os objetivos e metas definidos pela Mesa 

Diretora e executados pelas áreas administrativas, 

num médio prazo, tenderão a refletir-se na 

Governança Pública, melhorando paulatinamente 

o funcionamento do parlamento, aprimorando as 

atividades de suporte para o desempenho dos 

mandatos parlamentares e, por consequência, 

disponibilizando melhores resultados da atuação 

da Câmara à sociedade.   

Esquematizando, para melhor entendimento, o 

Quadro 3 a seguir representa o modelo de 

governança da Câmara Municipal de Porto Alegre 

que, apesar de não estar ainda definido em 

normativa interna, é tácito pela observação e 

funcionamento:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quadro 3: Modelo de Governança na CMPA       
Fonte: Própria 
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  3.3 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA  CÂMARA DE PORTO ALEGRE 

 

A estrutura organizacional da Câmara de Porto 

Alegre foi estabelecida pela Resolução de Mesa 

nº 1.367. de 02 de janeiro de 1998, onde estão 

definidas as competências e as relações entre as 

estruturas administrativas e de assessoramento 

jurídico, de tecnologia de informação e 

comunicação social, entre outros atores.  

Dentro desta estrutura, a instância 

administrativa deliberativa superior da Câmara 

é a Mesa Diretora, assessorada diretamente 

pela Diretoria Geral em todas as questões 

técnicas e administrativas que permeiam a 

gestão da Casa. Neste ano de 2022, a Diretoria 

Geral se ressentiu de uma estrutura transversal 

ligada diretamente à Diretoria para tratar sobre 

a previsão de futuro, o acompanhamento dos 

projetos e aprimorar a continuidade das gestões 

que se sucedem, de acordo com  um plano de 

administração compartilhada nas legislaturas. 

Esta estrutura, denominada Comissão 

Permanente de Gestão de Projetos - CPGP, é 

composta de servidores das Assessorias das 

Diretorias de Área e dos órgãos mais sensíveis 

da Casa, como a área de TI e a Comunicação. 

Com isto, a Diretoria Geral pretende obter 

melhores resultados no acompanhamento da 

estratégia, no desenvolvimento da gestão e no 

andamento dos projetos e obras, zelando pela 

sua execução e controle, sempre com a máxima 

transparência e unicidade. Esta ação 

representará, nas próximas gestões,  uma maior 

coordenação dos Planos de Gestão Anuais, que 

passarão a nortear o desempenho das 

atividades em todas as áreas da Câmara, com 

previsibilidade, visão além da rotina e valores 

intrínsecos, o que ocasionará uma melhor 

utilização dos recursos humanos e materiais e 

uma devida prestação de contas, tanto aos 

órgãos de controle, quanto à sociedade.  

A partir de 2023, conforme previsto na 

normativa que criou a CPGP-DG, deverão ser 

instituídas as Reuniões de Acompanhamento da 

Gestão, que terão o objetivo de acompanhar o 

desempenho dos projetos estratégicos e dos 

processos de trabalho. 

Além desta ação, algumas estruturas paralelas à 

funcional são necessárias para manter o 

controle das atividades que não estão previstas 

nas atribuições dos setores e auxiliam a própria 

Diretoria Geral no acompanhamento dessas 

tarefas, de modo a melhor organizá-las. São 

elas: 

■ Comissão Interna de Gestão do Sítio da 

Câmara  - o trabalho da Comissão terá como 

finalidade  a estruturação de uma unidade 

administrativa com a competência de gerir 

os processos de trabalho relacionados ao 

sítio eletrônico da Câmara, definir os papéis 

e as responsabilidades de cada unidade 

técnica envolvida no processo, além de 
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padrões e regras que garantam a 

transparência nessa gestão. A Comissão já 

conseguiu aprovar a normativa com as regras 

de publicação no sítio da Câmara e no Portal 

Transparência.  

■ Assessoria de Transparência e Ouvidoria: Na 

iminência de ser criada no organograma da 

Casa, as atribuições desta estrutura 

administrativa, além da gestão do sítio 

eletrônico e do Portal Transparência, estarão 

voltadas ao atendimento do cidadão, no que 

diz respeito ao atendimento das Leis de 

Acesso à Informação (LAI), de proteção de 

dados (LGPD) e ao contato direto com a 

sociedade, através do e-SIC e do e-Ouv, 

canais virtuais de comunicação, além dos 

tradicionais atendimentos presenciais.  

■ Comitê de Logística Sustentável: Apesar de a 

Câmara tratar o assunto da sustentabilidade 

já em vários âmbitos, ainda há muito a ser 

feito para o aprimoramento da 

sustentabilidade, no sentido de transpassar 

e determinar que as ações das áreas tenham 

o assunto como um norte, um valor, como 

consta em suas Diretrizes Estratégicas.  Para 

que se decida quais são as melhores práticas 

em relação ao assunto e para que a Câmara 

tenha premissas efetivamente realizáveis, 

necessária a criação deste Comitê, com 

servidores que se preocupem em trazer para 

dentro das atribuições da Câmara a exata 

noção dos impactos que as ações realizadas 

trazem para o meio ambiente. Este projeto já 

está em andamento na Diretoria Geral, com 

o andamento de processo administrativo 

para criação do Comitê.  

■ Comissão para Promoção da Igualdade de 

Raça e Gênero: Na Semana da Consciência 

Negra 2022, verificou-se a necessidade de 

existir uma estrutura interna que cuide e 

promova ações de igualdade racial,  

diversidade e igualdade de gênero entre os 

servidores da Câmara e participar de 

atividades junto à sociedade, valores que 

também se encontram previstos nas 

Diretrizes Estratégicas da Câmara.  

Tendo em vista que a Resolução nº 1.367 de 

1998 foi parcialmente implementada, criando 

uma estrutura organizacional que não levou em 

consideração as mudanças previstas pelo 

sistema gerencial que já vinha ocorrendo no 

serviço público, a estrutura funcional existente 

hoje carece de análise aprofundada para sua 

reformulação. Algumas tentativas já feitas não 

prosperaram nas mudanças pretendidas e o 

caminho a ser percorrido para que a estrutura 

organizacional da Câmara seja mais condizente 

com a realidade da administração pública do 

momento ainda é longo. Contudo, necessária a 

readequação da estrutura hierárquica aos 

modelos atuais para privilegiar os valores 

existentes no seu planejamento estratégico: 

comprometimento, agilidade, qualidade, entre 

outros. Essa ação estará prevista no Plano de 

Gestão Anual de 2023 para ser discutida. 

https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-4-4-dezembro-2018-787427-publicacaooriginal-156915-cd-cge.html
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 3.4 A GESTÃO E O CONTROLE EXTERNO 
3.4.1 A RELAÇÃO COM ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 A partir da publicação das Resolução nº 

936/2012 – TCE/RS, a qual dispõe sobre as 

diretrizes que orientam o sistema de controle 

interno municipal, a fiscalização administrativa 

do Tribunal de Contas passa a ser intermediada 

por ações da Controladoria Geral do Município - 

CGM. O TCE passa a agir mais restritamente para 

realizar os julgamentos das contas de gestão do 

Poder Legislativo, as quais são precedidas de 

Auditorias pela equipe de servidores do TCE. Esta 

relação de apoio e apontamento de situações que 

podem ser regularizadas através de ações 

restauradoras para o melhor exercício da função 

pública, muito tem auxiliado a Câmara nos 

últimos anos para a busca da eficiência do gasto 

público e na ampliação da transparência, através 

de recomendações direcionadas ao 

aperfeiçoamento do Portal Transparência e do 

sítio eletrônico da Câmara. Através dessas 

intervenções, se tem investido na melhoria 

destas atividades, com a criação de Comissões 

próprias para análise e reorganização dos portais 

e canais de contato externos, bem como a criação 

de setor próprio para assessorar a Diretoria Geral 

nestas matérias, aprimorando processos e 

melhorando sensivelmente as informações 

colocadas à disposição da sociedade.  

3.4.2 A RELAÇÃO COM A CONTROLADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 

No âmbito da Câmara Municipal de Porto 

Alegre, compete à CGM, enquanto órgão de 

controle interno do município, o exercício 

das atribuições previstas no art. 74 da 

Constituição Federal, em especial o 

acompanhamento e a fiscalização das ações 

de gestão e de governança do Poder 

Legislativo, no que se refere aos aspectos 

financeiros, tecnológicos, operacionais e de 

gestão de pessoas.  

As ações da CGM são realizadas de duas 

maneiras: a) através de Requisições de 

Documentos e Informações RDI’s), que 

buscam informações detalhadas das 

situações que a CGM acompanha 

periodicamente (um contrato, uma 

licitação, por exemplo); e b) através das 

auditorias anuais, nas quais os auditores 

vêm até a Câmara e fiscalizam os processos 

relacionados às suas áreas: Gestão de 

pessoas, contratos e licitações, obras e 

serviços, serviço terceirizado, controle 

financeiro e orçamentário, etc.  Após a 

análise dos dados levantados pelos 

auditores, as recomendações são lançadas 

no sistema de auditorias do município 

(SIAUDI), para atendimento no prazo 

determinado, com ações da Câmara nas 

questões onde é necessário fazer ajustes e 

regularizações. A exemplo da relação que a 

Câmara tem com o TCE/RS, a relação cordial 

e urbana que se desenvolveu entre os 

servidores da Câmara e a equipe da CGM, 

muito tem auxiliado esta Casa no 

aprimoramento de suas atividades 

administrativas e no uso de seus recursos 

humanos, materiais e tecnológicos.  
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No ano de 2022, através das ações de auditoria e 

fiscalização da gestão da Câmara foram abertos 

em torno de 30 processos no SEI CMPA para 

resposta às RDI’s e busca de informação dos 

órgãos de controle, todos respondidos dentro do 

prazo estipulado para devolução.  

No SIAUDI, não obstante muitos apontamentos 

terem sido resolvidos desde o ano de 2017, 

quando se iniciou o ciclo de respostas neste 

sistema, ainda há em torno de 56 apontamentos 

“pendentes” de solução, porém em 

implementação de ações no âmbito da Câmara 

para sua resolução. Estas implementações, 

apesar de exigirem um esforço além das 

atribuições de cargos e setores, tem auxiliado em 

muito para a melhoria dos processos internos, 

principalmente no que tange à fiscalização de 

contratos, execução das despesas e controle 

financeiro e orçamentário. 

O esforço conjunto entre os órgãos de controle e 

as equipes envolvidas na resolução dos achados 

de inspeção pela equipe de auditores auxilia o 

aprimoramento das medidas de coordenação e 

controle das atividades nas muitas áreas de 

atuação, seja no incentivo à qualificação dos 

servidores, na melhoria dos processos de 

trabalhos, no uso mais intenso das ferramentas 

tecnológicas e na efetividade da atuação dos 

gestores nas suas tomadas de decisão e na 

criação de normas e procedimentos internos que 

aumentam a eficácia das atividades e a eficiência 

nos resultados. 

Por sua vez, a Câmara vem trabalhando para 

aprimorar a qualidade das respostas, o tempo 

médio de resolução das questões e o 

engajamento de uma equipe  maior de servidores 

para o correto tratamento dos apontamentos e 

recomendações, devolvendo as respostas à 

equipe de auditoria com as soluções mais 

adequadas e em prazos menores.  

No Quadro 4 abaixo estão elencadas as 

recomendações e apontamentos atendidos no 

ano de 2022 pelas áreas da Câmara, com a 

coordenação da Diretoria Geral: 

Tela do Sistema SIAUDI  
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            MATÉRIAS / ASSUNTOS 
RDI’s e Programas de 

Inspeção (Avulsos) 

 

Auditoria Anual 2022 

 

Pessoal e Encargos                     02                    16 

Demonstrações Contábeis 01 01 

Obras e Reformas 01 02 

Demandas TCE-RS 03 15 

Demandas Internas e Externas 03 03 

Patrimônio  02 05 

Contratos e Licitações 06 01 

Quadro 4 – Recomendações Atendidas de Órgãos de Controle em 2022 
 
Fonte: Própria

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Convivência  
Espaço de Lazer dos Servidores  
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Fachada Norte CMPA  



 

 

 

  

4 

PLANEJAMENTO  

ESTRATÉGICO  

PE R ÍO D O 2023-2026  



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022  
 

 

 4.1 O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO  

Até esta gestão, 2022, a Câmara havia 

realizado somente uma experiência com 

planejamento de longo prazo, no ano de 2010, 

através de parceria, à época, com o Programa 

Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Por 

uma série de eventos, no decorrer dos anos o 

planejamento de longo prazo passou a ser 

preterido pelo planejamento de curto prazo, 

com processos de trabalho vinculados a ação 

reativa dos servidores, que em muitas 

ocasiões não foram realizados no período de 

uma gestão, por falta de uma melhor 

preparação, um planejamento antecipado de 

ações, frustrando a própria expectativa dos 

gestores em sua administração.  

Com a instalação da Comissão Permanente de 

Gestão de Projetos - CPGP para assessorar a 

Diretoria Geral a manter uma continuidade 

gestão a gestão, reinsere-se uma cultura de 

panejamento, gestão e inovação entre as 

atividades rotineiras, com a realização de 

reuniões de discussão e escolha de ações pré-

definidas para posterior execução. O trabalho 

da CPGP já rendeu seus primeiros frutos, 

quando da revisão do planejamento 

estratégico para o período 2023-2026. Para 

que esse primeiro objetivo fosse alcançado, 

foram ouvidos as Chefias, os servidores e os 

Diretores de Área, num trabalho organizado 

de definição das diretrizes estratégicas e 

linhas de atuação que vão nortear os Planos 

de Gestão Anuais e os Planos de Área, 

ocasionando uma continuidade de ações ciclo 

a ciclo, consolidando principalmente o 

suporte das áreas administrativas para a 

atividade-fim: a produção legislativa.   

As Diretrizes Estratégicas do Período 2023-

2026 – aprovado pela Resolução de Mesa nº 

599/2022 – são voltadas para um reinício de 

planejamento, à reformulação do suporte 

administrativo, com foco na qualificação dos 

servidores e melhor utilização dos recursos 

humanos, materiais e de tecnologia da 

informação. A missão institucional, a visão de 

futuro e os valores do planejamento 

estratégico podem ser conhecidos no portal 

da Câmara, na aba Planejamento Estratégico. 

O ciclo de planejamento de longo prazo, com 

duração de quatro anos, será desdobrado em 

ciclos de curto prazo - que durarão um ano, o 

período de uma gestão - nos quais estarão 

definidas as ações específicas das áreas com 

seus projetos sintonizados com o 

planejamento estratégico. 

Conclui-se, com isso, que a Câmara entra, a 

partir da ação da gestão/2022, num novo 

patamar de organização administrativa que 

se espera  contribua para uma eficientização 

dos serviços prestados neste Legislativo. 
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 4.2 AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2023-2026 

 

Quadro 5: Mapa Estratégico CMPA 

Fonte: Própria 

O planejamento de longo prazo da Câmara 

proposto para o ciclo 2023-2026 foi 

apresentado pela Diretoria-Geral, através do 

trabalho da CPGP, e aprovado pela Mesa 

Diretora em novembro de 2022. Os Objetivos 

estratégicos foram escolhidos considerando-se 

o contexto de reorganização administrativa, 

com a chegada de novos servidores por 

concurso púbico e  a necessidade de melhor 

qualificação dos servidores na atuação diária. 

Esses objetivos estratégicos, que serão 

subdivididos em ações estratégicas anuais 

podem ser melhor entendidos através da 

visualização do Quadro 6 a seguir:  
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Quadro 6: Objetivos Estratégicos 
Fonte:Própria 
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 4.3 OS PLANOS DE GESTÃO ANUAIS 

 

Em 2022, com a retomada do planejamento 

como uma ferramenta norteadora das ações da 

administração da Câmara, consequentemente à 

revisão do plano de longo prazo para o 

quadriênio 2023-2026, a CPGP vem trabalhando 

no levantamento das ações e projetos 

estratégicos para o portfólio do Plano de Gestão 

Anual (PGA), o qual deve se coadunar com os 

propósitos da gestão que assume em janeiro de 

2023.  

Assim, por conseguinte, a cada término de 

gestão realizar-se-á a análise dos objetivos e 

metas atingidos, consolidando-se os resultados 

em um relatório de gestão, para posteriormente 

iniciar-se novamente um novo ciclo de curto 

prazo de planejamento: o próximo Plano de 

Gestão Anual.  

Ressalte-se que os Planos de Gestão Anuais 

são propostas realizadas por intermédio da 

estrutura funcional, muitas vezes sem a 

percepção do gestor futuro, portanto, estas 

propostas podem sofrer alterações em seus 

objetivos de forma a se adaptar o plano às 

diretrizes da nova gestão. 

Na cadeia hierárquica das Diretorias e 

Assessorias serão também formulados a cada 

exercício um Plano de Área Anual (PAA), de 

forma a ser possível a visualização dos projetos, 

ações, objetivos e metas desta faixa hierárquica 

a serem executados durante o período de uma 

gestão.  

Essencial, portanto, a adesão dos gestores e 

dos próprios servidores a esta nova forma de 

tratar o “fazer” da Câmara, a qual será a medida 

do sucesso do atingimento dos objetivos e a 

entrega efetiva das ações desenvolvidas 

anualmente.  

A consequência natural da continuidade 

dessas ações é a melhoria contínua das 

atividades de gestão, administrativas, 

legislativas e dos próprios mandatos 

parlamentares, fruto do esforço concentrado 

em parâmetros pré-definidos no planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Pórtico CMPA  
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Avenida Clébio Sória  
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RESULTADOS  

POR ÁREAS  
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 5.1 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

A atividade-fim da Câmara Municipal de Porto 

Alegre compõe, no âmbito do Plano Plurianual 

2022-2025 (Lei Nº 12.865, de 3 de setembro de 

2021), o Programa 192 –Câmara Municipal.  

ARCABOUÇO LEGAL   

■ Constituição Federal de 1988 

■ Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) 

■ Lei nº 12.865/2021 (PPA 2022/2025) 

■ Lei nº 12.884/2021 (LDO/2022) 

■ Lei nº 12.942/2021 (LOA/2022) 

5.1.1 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA NOS ÚLTIMOS 

ANOS 

A Lei nº 12.942/2021  (Lei Orçamentária Anual), 

consignou para 2022 ao Poder Legislativo 

Municipal a dotação orçamentária de R$ 

202.010.000,00 milhões. Até o final do mês de 

novembro de 2022, foram realizados 2.252 

pagamentos, no montante de R$ 

165.914.232,06 milhões referentes ao 

orçamento autorizado para o exercício. A 

projeção é de que haja um gasto efetivo 

aproximado R$ 173 milhões o que equivalerá 

aproximadamente a 85,6% das dotações 

consignadas na LOA/2021. Nos anos de 2020 e 

2021, as despesas pagas equivaleram a 74% e 

78%, respectivamente. 

Há  previsão de economia, neste exercício, de 

um valor aproximado de 40 milhões, a serem 

devolvidos ao Poder Executivo. 

 

Exposição Saguão Térreo  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13971-27-dezembro-2019-789647-publicacaooriginal-159769-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14144-22-abril-2021-791295-publicacaooriginal-162695-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
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 5.2 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.2.1 A GESTÃO DE PESSOAS E 

DOCUMENTOS 

O Serviço de Recursos Humanos da CMPA (SRH), 

responsável pela Gestão de Pessoas do 

Legislativo, vem adequando-se as recentes 

alterações legislativas que impactaram em suas 

rotinas: as alterações do Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Porto 

Alegre (Lei Complementar nº133/1985), as 

alterações previdenciárias implantadas pela 

Emenda Constitucional nº 103/2019 e as 

alterações da Lei Complementar nº 478/2022, 

implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, 

do e-Social nos Órgãos Públicos, entre outras.  

Historicamente, a CMPA vem enfrentando um 

déficit de servidores efetivos, e, em 2022 foi 

realizado concurso público para suprir a 

demanda. Através dos concursos públicos nº 01, 

02 e 03/2022 a Câmara realizou o processo 

seletivo para os cargos de Analista de 

Tecnologia da Informação, Assessor Legislativo 

I, Contador I, Engenheiro Civil, Jornalista 

Radialista, Jornalista Repórter, Jornalista 

Repórter Fotográfico, Médico, Procurador, 

Taquígrafo I, Assistente Legislativo I, 

Eletrotécnico, e Técnico em Informática. No 

total, foram oferecidas 45 vagas, além da 

habilitação de candidatos em cadastro reserva 

para todos os cargos.  

Ainda em 2022, ocorreu a nomeação de 18 

servidores, e já há autorização para a nomeação 

de mais 18, o que deve ocorrer ainda no início 

de 2023. Para a recepção dos novos servidores 

foi organizado pelo SRH, com auxílio da Escola 

do Legislativo, o Projeto de Integração e 

Acolhimento (PIA), que contou com 

programação inédita desde sua criação, visando 

a preparação dos novos servidores para o início 

de sua vida funcional no Legislativo  

Outra atividade relevante que teve impacto 

importante na Câmara foi a  realização de um 

dimensionamento da força de Trabalho na 

Câmara (DFT). Através da formação de um 

Grupo de Trabalho, designado pela Diretoria 

Geral, foi concebida a Resolução de Mesa nº 

588, de 22 de julho de 2022, que passou a 

organizar os respectivos cargos e servidores nas 

unidades administrativas da Câmara, 

readequando o quantitativo de pessoal às 

atividades realizadas em cada local de trabalho.  

Também houve readequação das vagas de 

estágios e do processo seletivo dos estagiários. 

Atualmente, além da prova objetiva realizada de 

forma online, os candidatos aprovados passam 

por uma segunda fase de seleção, através de 
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entrevista com os responsáveis pela unidade de 

trabalho, buscando um melhor encaixe entre o 

perfil do candidato e da vaga disponível.  

Em relação a gestão de documentos, algumas 

situações relevantes estão em andamento, 

como a elaboração de nova Tabela de 

Temporalidade, a digitalização de documentos 

com a contratação de empresa especializada 

para realização do serviço, e a integração do 

Sistema Eletrônico de informações (SEI) deste 

Legislativo com o SEI da Administração 

Centralizada do Executivo, o que dará maior 

agilidade nas questões que envolvem os dois 

Poderes. Ainda, destaca-se o auxílio da Seção de 

Protocolo e Arquivo na migração do processo 

legislativo para o SEI em razão das alterações 

impostas pela pandemia de Covid-19. 

Também está em análise a criação do Diário 

Oficial da CMPA, a ser operado diretamente por 

servidores da Câmara, o que possibilitaria maior 

autonomia nas publicações oficiais desse Poder 

Legislativo Municipal. 

Outra previsão da Diretoria Administrativa é a 

readequação da sua estrutura organizacional, 

buscando modernizar a gestão de pessoas e de 

documentos, de forma a otimizar seus processos 

de trabalho e atender as demandas internas e 

externas com mais eficiência. 

Estas e outras ações da Diretoria 

Administrativa estarão previstas no Plano de 

Gestão Anual de 2023, em cumprimento aos 

objetivos estratégicos previstos no 

Planejamento Estratégico da Câmara para o 

período 2023-2026. 

 

 

 

Integração  

Integração  
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5.2.2 A FORÇA DE TRABALHO DA CMPA 

A força de trabalho disponível na CMPA 

atualmente conta com cargos efetivos, 

comissionados, cedidos de outros órgãos e 

estagiários.  

O total de colaboradores hoje é de 693 pessoas. 

As informações atualizadas estão disponíveis na 

página Servidores no Portal Transparência da 

Casa.  Observe o Gráfico 1:

 

Gráfico 1 – Recursos Humanos 

 

 

 

https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/recursos_humanos
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
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Em relação aos postos de serviço terceirizados, 

que colaboram na realização das mais variadas 

tarefas operacionais da Casa, estão disponíveis 

na página Contratos, no Portal Transparência da 

Câmara. 

5.2.3 CHAMAMENTO E ALOCAÇÃO DE 

NOVOS SERVIDORES 

Atualmente, a Câmara Municipal de Porto 

Alegre conta com 27 servidores efetivos já em 

licença aguardando aposentadoria, outros 26 

aguardando a análise da solicitação. De um total 

de 353 cargos efetivos, 126 estão vagos, 35,7%. 

Mais informações sobre cargos vagos podem 

ser obtidas no Portal da Câmara. Com a 

realização do concurso público em 2022, a 

Câmara vem paulatinamente ocupando os 

cargos vagos com servidores novos, de maneira 

a, após a saída do pessoal que está com as 

aposentadorias em compasso de espera, 

manter o serviço público com a qualidade 

necessária para o cumprimento das atribuições 

institucionais.  

Considerando-se cada vez maior a preocupação 

com a racionalização dos recursos 

administrativos e percepção da possível 

redução da força de trabalho, necessária a 

busca de resolução da situação de maneira mais 

contundente e, além de efetivamente adequar 

sua força de trabalho conforme a normativa 

(RM 588/22), também se analise uma 

reorganização administrativa, com a possível 

extinção de cargos e estruturas obsoletas, 

tendo, ao fim e ao cabo, o ajuste da estrutura 

funcional  à quantidade ideal de servidores para 

o melhor aproveitamento possível dos recursos 

disponíveis frente aos processos de trabalho.  

 

5.2.4 PRINCIPAIS PERSPECTIVAS DA ÁREA 

DE GESTÃO DE PESSOAS 

Como parte da Administração Pública, a Câmara 

de Porto Alegre tem enfrentado a questão da 

dificuldade de aprimorar suas atribuições na 

área de gestão de pessoas. Atualmente, mais de 

35% dos cargos efetivos encontram-se vagos, 

podendo chegar a 50% nos próximos três anos. 

Com os limites impostos pelas leis relativas à 

folha de pessoal, somando-se às dificuldades 

inerentes à própria estrutura, essas limitações 

tornam a reorganização do quadro de pessoal 

efetivo o principal desafio da área de gestão de 

pessoas, tanto no que se refere à quantidade 

ideal de servidores na estrutura funcional, 

quanto à qualidade dos cargos ocupantes destas 

vagas e à eficiente gestão do lapso de tempo 

entre a saída e a entrada de servidores.  

A realização de um planejamento adequado 

nesta área e a organização definitiva de 

procedimentos que qualifiquem essas ações são 

primordiais para o alcance de objetivos que 

visem a garantir a continuidade das atividades 

necessárias ao bom desenvolvimento das 

funções da Câmara.  

https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/contratos
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/recursos_humanos/publicacao_anual
https://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/posicao-atual/copy_of_cargos-ocupados-e-vagos-por-categoria-funcional


RELATÓRIO DE GESTÃO 2022  

 

    

  

Brises da Fachada Sul  



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022  

 

    

    5.3 ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.3.1 COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

No que se refere à área da Diretoria de 

Patrimônio e Finanças que gerencia as compras 

e contratações realizadas pela Câmara de Porto 

Alegre, o ano de 2022 foi profícuo, uma vez que 

a dinâmica da tramitação processual andou 

mais célere neste exercício. A entrada de novos 

servidores e a qualificação do setor permitiu a 

continuidade dos recursos necessários ao 

funcionamento da Casa, gerando tranquilidade 

e economia. A Câmara está buscando uma 

preparação mínima para atender os requisitos 

da Lei nº 14.133/20 – Nova Lei de Licitações, que 

substituirá a Lei n° 8666/98 em abril de 2023. 

Esta preparação visa um suporte mínimo para as 

áreas envolvidas, de maneira que as mudanças 

sejam minimamente traumáticas.   

5.3.2 AS AQUISIÇÕES REALIZADAS EM 2022 

Todas as informações relativas a licitações, 

aquisições diretas e seus respectivos contratos 

e as atas de registro de preços, estas em 

convênio com o Poder Executivo, encontram-se 

à disposição para acesso e pesquisa na página 

Licitações e Contratos do portal Transparência 

da Câmara Municipal de Porto Alegre. 

Atualmente existem, sob gestão da Câmara, 80 

contratos ativos, com valor de 

aproximadamente R$26,5 milhões e 20 Atas de 

Registro de Preços, com valor de quase R$200 

mil.  

O Quadro 7, a seguir, apresenta as aquisições de 

bens e serviços realizadas durante o ano de 

2022 na Câmara Municipal de Porto Alegre, até 

meados de dezembro. 

MODALIDADE      QUANTIDADE VALOR 

Pregão 71 R$5.263.799,60 

Tomada de Preço 5 R$941.591,07 

Concorrência 2 R$2.228.961,62 

Inexigibilidade 31 R$756.938,42 

Dispensa 44 R$1.397.258,31 

Adiantamentos 68 R$14.539,93 

TOTAL 221 R$10.603.088,95 
 Quadro 7 – Aquisições de bens e serviços (2022) 

Fonte: Própria 

 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/licitacoes
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/contratos
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5.3.3 CONTRATOS DE MÃO DE OBRA 

A Câmara Municipal de Porto Alegre terceiriza 

somente serviços relacionados a suas 

atividades-meio. Ao final de 2022, a Casa 

dispunha de 101 postos de trabalho de diversas 

categorias (Quadro 8), divididas em 5 

contratações administrativas. 

 

 

 Quadro 8 – Contratos de Mão de Obra 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

Contratos – Área de Atuação Posto de Trabalho VALOR ANUAL ESTIMADO 

Recepção 12  R$ 307.573,68 

Garçom  3  R$ 105.993,00 

Jardinagem 3  R$ 4.999.205,28  

Limpeza e conservação 27   R$ 694.200,72 

Manutenção Elétrica 4 R$ 273.415,56 

Manutenção Predial  8   R$ 1.026.725,86 

Supervisão  2 R$ 63.085,92 

Segurança Diurna 12   R$ 411.338,88 

Segurança Noturna 4   R$ 146.183,04 

Agente de Monitoramento  4   R$ 110.817,00 

Comunicação Social(+Serviços) 18 R$2.399.994,24 

Telefonista 4 R$ 120.733,08 

TOTAL 101  R$ 10.659.266,26  
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5.3.4 ADEQUAÇÃO À NOVA LEI DE 

COMPRAS E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

Com a promulgação da Lei nº 14.133/2021 um 

novo marco legal foi inaugurado para a gestão 

de licitações e contratos administrativos. 

A adequação da Câmara às regras decorrentes 

do novo normativo requer a capacitação de 

servidores desta área e de aprovação de 

normativas internas para os novos 

procedimentos.  

Para essa adequação à nova norma, continuam 

sendo desenvolvidas algumas ações: 

■ constituição de Grupo de Trabalho para 

preparação à nova lei; 

■ capacitação sobre a nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos 

■ ações preparatórias da Escola do Legislativo 

junto aos servidores para qualificação de 

atividades e procedimentos 

■ realização de palestras e instruções sobre as 

mudanças propostas pela nova lei 

■ análise de procedimentos internos para 

realização dos novos tipos de licitação e sua 

adequação ao ambiente de aquisições da 

Câmara 

■ estudo de reestruturação organizacional da 

área de licitações para atender os princípios 

de segregação de funções 

■ análise de criação de bancos de dados 

acessíveis a todos, para guarda e 

compartilhamento de documentos e 

formulários comuns 

■ mapeamento de processos relacionados às 

licitações e contratos para o aprimoramento 

destas atividades  

Neste momento, o trabalho do GT ainda está 

sendo desenvolvido, na busca do alinhamento 

do conhecimento relacionado ao tema, de 

forma a adequar todas as atividades às 

especificidades da Nova Lei de Licitações.  
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Obras e Exposições 
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 5.4 GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
 

5.4.1 IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE 

DA CÂMARA  

A Câmara tem somente um imóvel sob sua 

responsabilidade. Trata-se de uma gleba com 

área superficial total de 31.314,00 m², conforme 

Inscrição imobiliária na Secretaria Municipal da 

Fazenda-SMF, registrada como Próprio 

Municipal da Prefeitura de Porto Alegre. O 

imóvel está localizado na Avenida Loureiro da 

Silva, nº 255, onde está erguido o Palácio Aloísio 

Filho, sede da Câmara Municipal de Porto 

Alegre.  

Nesta gestão foi regularizada a situação do 

imóvel, através do Laudo de Avaliação nº 

224/2021, feito pela Equipe de Avaliações de 

Próprios e Locações da SMF imóvel está 

avaliado em R$ 94.219.755,18.  

 

 

5.4.2 VEÍCULOS 

A frota de veículos oficiais da Câmara foi 

renovada pela gestão anterior, após estudo de 

viabilidade realizado pelos setores responsáveis 

e comporta hoje 5 veículos, conforme Quadro 9 

a seguir: 

Veículo Placas Ano 

CHEVROLET CRUZE JAX 3B20 JAX 3B20 2021 

FIAT DUCATO JBD 5D28 JBD 5D28 2021 

CHEVROLET SPIN JAY 8G70 JAY 8G70 2021 

CHEVROLET SPIN JAY 8G74 JAY 8G74 2021 

CHEVROLET SPIN JAZ 4D79 JAZ 4D79 2021 

Quadro 9 – Veículos Oficiais 

Fonte: Própria 

 

5.4.3 INVENTÁRIO ANUAL DE BENS 

O Inventário anual de Bens da Câmara foi 

realizado entre no mês dezembro, através de 

designação de servidores pela Portaria nº 

666/22. O Relatório final da Comissão 

Inventariante dá conta da existência de 7.801 

bens registrados no sistema patrimonial e 

somente 2 dentre estes não haviam sido 

localizados.  Dos bens permanentes recebidos 

no ano de 2022, destaque-se a aquisição, na 

gestão passada, de 610 computadores de mesa 

(desktops), 100 computadores portáteis 

Terreno CMPA  
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(notebooks) e 9 estações de trabalho 

(workstations), para a substituição de todo 

parque de informática da Câmara, em 

cumprimento ao planejamento da Assessoria de 

Informática e que já estão auxiliando 

sobremaneira a realização das atividades em 

todos os setores da Casa.   

Importante também ressaltar a substituição dos 

Tablets e dos notebooks de todos os gabinetes 

parlamentares. 

O valor total das aquisições de bens em 2022 foi 

de R$ 8.812.964,72. 

5.4.4 BAIXA E DOAÇÃO DE BENS 

Com o recebimento dos bens de informática, 

foram doados às Secretarias Municipais os 

computadores de mesa inservíveis para a 

Câmara, auxiliando na melhoria das condições 

de trabalho daqueles órgãos. A forma do Poder 

Legislativo de dar baixa nos bens inservíveis é 

através do recolhimento à área responsável da 

SMF.  A quantidade dos bens doados e baixados 

do patrimônio da CMPA está no Quadro 10, a 

seguir:  

 

Quadro 15 – Bens doados pela Câmara dos Deputados 
Fonte: Própria  

OBJETO QUANTIDADE 
(Doados e Recolhidos)  

Computadores e 

equipamentos de TI 
495 

Móveis/eletrodomésticos 
1.039 

Outros  161 

Salão de Artes 2022  
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A Câmara em  

Diversas épocas 
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 5.5 ÁREA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES 

 

5.5.1 OBRAS E REFORMAS 

Em 2022, em continuidade à 

preservação das edificações, foram 

realizadas, além da manutenção 

preventiva de praxe, diversas 

intervenções nas áreas interna e 

externa do Palácio Aloísio Filho, de 

maneira a requalificar, reorganizar e 

dar maior segurança na utilização de 

espaços. No interior do prédio foram 

readequadas várias instalações como os 

sanitários próximos à saída interna das 

garagens, a sala de projeção do Teatro 

Glênio Peres, entre outras pequenas 

intervenções rotineiras   

Algumas ações se destacam pela 

importância para o andamento dos 

serviços legislativos, senão vejamos:

■ Plenário Otávio Rocha– Instalação de divisórias de vidro, ainda antes da retomada das 

sessões presenciais devido à pandemia. Essa ação buscou aprimorar a segurança para o público 

e para o trabalho dos parlamentares. 
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■ Salão Nobre Dilamar Machado 

– Com a utilização e o desgaste ao 

longo de vários anos de uso, a 

reforma do Salão Nobre, com 

pintura, substituição de piso, troca 

de móveis e equipamentos,  

qualifica o espaço onde ocorrem 

costumeiramente as reuniões da 

Mesa Diretora. Também é utilizado 

para receber reuniões com 

membros do Poder Executivo e de 

outros órgãos públicos. 

■ Espaço  Inter-religioso – Com a desativação da Sala dos Correios no saguão do térreo, a reforma 

do espaço foi iniciada em 2021 e teve sua conclusão nesta gestão de 2022. A sala foi projetada para 

receber cultos de diversas religiões, 

servir de lugar de orações e de 

meditação. Com a construção do 

espaço, a capela ecumênica na ala 

Oeste foi desativada. Ao lado foi 

também construída uma sala para 

instalação dos caixas eletrônicos 

 

■ Gabinete Modelo – Foi executado, no segundo andar, o 

projeto aprovado pela Mesa Diretora, que servirá de modelo a 

todos os gabinetes parlamentares daqui por diante, numa 

posterior reforma de todo o espaço reservado a esses órgãos 

internos, qualificando a organização e a segurança dessas salas 
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■ Reforma Parcial do Teatro Glênio Peres – Foi realizada a 

modernização do sistema de som, com a aquisição de 
equipamentos que qualificaram a apresentação de peças e shows 
culturais. Também foi realizada a reforma da sala de projeção e a 
pintura de espaços que necessitavam de manutenção. Outras 
ações já estão projetadas, e em momento futuro uma reforma 
geral do espaço será levada a efeito. Essas ações são necessárias 
para maior conforto à plateia e aos artistas.  

 

■ Nichos – Com a instalação do ar  condicionado central, os espaços antes utilizados para os 

aparelhos individuais foram totalmente remodelados e ganharam um novo aspecto, com a 

instalação de molduras e portas corrediças, dando utilidade a esses armários.  

■ Manejo da Cobertura Vegetal da CMPA – Foram realizadas podas e supressões conforme 

laudo técnico da SMAMUS, com levantamento de copas e retirada de vegetais com  estado 

fitossanitário comprometido. A compensação foi realizada através do plantio de mudas no 

município.
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■ Acesso Câmara e Praça das 

Bandeiras  - o espaço externo, à 

leste da rampa,  foi remodelado, 

com a retirada de muro de 

arrimo, plantio de grama, 

reforma das calçadas e 

construção de recuo para 

desembarque em frente à 

Câmara. 

Juntamente com o manejo da 

cobertura vegetal e a retirada de 

um outdoor que ficava em frente à 

referida praça, a Câmara se faz 

aparecer ao público que passa em 

frente ao seu endereço. Estão 

previstos ainda neste conjunto de 

pequenas obras e reformas uma 

entrada exclusiva para pessoas 

com deficiência. Visa o acesso mais 

facilitado às dependências do 

andar térreo, sem a necessidade de 

subir a rampa. Outra ação será a 

modernização da iluminação, que 

deverá ser reformulada, dando 

destaque ao monumento que 

identifica a Câmara. Por fim, a  

continuidade do plantio de grama e 

a reforma do espaço no lado oeste 

da rampa, com melhorias no 

gramado a reforma do  relógio do 

corpo humano, existente naquela 

área. 
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 Com o trabalho integrado da área de licitações, 

obras e a Diretoria Geral, o trabalho de obras e 

reformas internas foi analisado, planejado e 

contínuo e está sendo preparado, para cada 

gestão, uma série de intervenções que pretende 

modificar as instalações a ponto de otimizar a 

ocupação do Palácio Aloísio Filho, bem como 

tornar os gabinetes parlamentares mais 

funcionais e confortáveis.  

Para 2023, dar-se-á continuidade ao plano de 

adequação das instalações prediais às normas 

de acessibilidade e prevenção de incêndios, 

executando-se o que foi projetado em 2022. 

Estão em andamento também diversas obras, 

com as licitações concluídas e contratos 

assinados, ou em vias de o serem, devendo 

serem executadas daqui em diante. Vejamos 

algumas: 

■ Paisagismo e Jardinagem da área 

externa e Jardins de Inverno – (Proc. 

013.00021/2022-36) O projeto foi solicitado 

à SOM e está sendo realizado. A previsão é 

de contratação dos serviços em 2023. 

■ Iluminação da fachada da Câmara – 

(Proc. 135.00011/2022-60) O projeto 

pretende criar uma iluminação de destaque 

no prédio da Câmara, o que irá possibilitar 

mudança das cores em alusão a datas 

comemorativas. A licitação está em 

andamento e a contratação do projeto 

executivo deve se dar na gestão de 2023.  

■ Sistema de Proteção de Descargas 

Elétricas – SPDA – (Proc. 135.00037/2022-
16) O projeto está pronto, a empresa para 
execução contratada e aguarda o início das 
obras na cobertura para andamento.  

■ Instalação de Placas Solares 

Fotovoltaicas na Cobertura – (Proc. 
135.00025/2022-83) O Projeto está 
finalizado e a empresa para execução está 
contratada. A obra deve ter início em janeiro 
de 2023.  

■ Reforma Bloco de Utilidades – A obra já 

está em execução e deve ser finalizada em 
2023, qualificando o espaço das empresas 
terceirizadas com vestiários, refeitórios e 
sanitários, entre outras utilizações para a 
edificação. 

■ Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndios e Acessibilidade da CMPA – (Proc. 
116.00019/2018-69) Necessidade legal, o 
projeto foi finalizado e está em fase de 
aprovação pelo Corpo de Bombeiros em 
2022 e deverá ser executado em 2023, com 
a contratação de empresa para realizar as 
obras necessárias.  

■ Entrada lateral para servidores pela 

garagem – (Proc. 013.00123/2022-51) Pela 
necessidade de local de entrada e saída de 
servidores e vereadores em horários fora do 
expediente, com segurança e identificação. 
O projeto está pronto e a reforma deve ser 
realizada em 2023 pela própria SOM. 

■ Substituição Piso do Saguão Térreo – 

(Proc. 116.00036/2022-82) O pregão para 
contratar a execução do serviço está previsto 
para a segunda quinzena de janeiro e a obra 
deve ter início ainda no primeiro semestre 
de 2023. 
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■ Modernização Telefonia Analógica para 

sistema IP (Internet Protocol) –A UNITEL 
está realizando o Estudo Técnico Preliminar 
para instrução do processo de aquisição do 
serviço. A previsão é iniciar a substituição do 
sistema atual ainda em 2023. 

■ Instalação de Placas Solares 

Fotovoltaicas no Estacionamento Leste O 
projeto está em estudo na Seção de Obras e 
visa aumentar a capacidade de geração de 
energia própria pela Câmara, com 
sustentabilidade. 

■ Reforma do T Cultural Teresa Franco – 

(Proc. 116.00045/2022-73) O Projeto está 
pronto e a licitação já foi autorizada pela 
Diretoria Geral. A contratação e início da 
execução deverá ficar para 2023. 

■ Instalação de ar condicionado no Galpão 

Crioulo – (Proc. 013.00138/2022-10) Com a 
liberação do Galpão para eventos 
institucionais, verificou-se a necessidade de 
qualificar o espaço com a instalação de ar 
condicionado. O projeto foi solicitado à SOM. 

Apesar das realizações em 2022 e a preparação 

de projetos para execução futura, ainda há 

muito a fazer para melhoria e qualificação dos 

espaços da Câmara. Uma das necessidades que 

foi aventada já ao final do exercício, observadas 

algumas dificuldades durante os eventos, foi a 

necessidade de reforma das salas de reunião 

(301, 302 e 303), de maneira a dar conforto e 

qualificar esses ambientes para realização das 

reuniões das Comissões e outros eventos que 

ocorrem nestas dependências.  

Na área externa, a SOM deve prosseguir a 

qualificação dos espaços na ala norte, à oeste da 

rampa, com plantio de grama e  calçamento dos 

estacionamentos, após realizado o manejo da 

cobertura vegetal.  

Por fim, foi aprovado pela Mesa Diretora 2022 o 

Plano Diretor de Obras, para padronização dos 

espaços internos, marcando o seu início   a 

realização da obra do Gabinete Modelo no 

segundo andar.  

Deve ser apresentado, nos primeiros dias de 

2023 ao Presidente e Diretores, o plano de 

obras para execução na gestão e os projetos que 

já estão em andamento e devem ter sua 

conclusão no exercício.  

 

 

 

Em obras 
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Brises  

Fachada Norte  
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          5.6 ÁREAS DA DIRETORIA GERAL 

5.6.1 O TRABALHO DA ASSESSORIA DO 

DIRETOR-GERAL 

Além do trabalho de suporte aos processos de 

trabalho de outras áreas da Câmara, com mais 

de 2.200 processos administrativos atendidos 

na unidade, a assessoria da Diretoria Geral 

conseguiu implementar nesta gestão a 

Comissão Permanente de Gestão de Projetos, 

a qual vai auxiliar o Diretor-Geral na condução 

dos projetos e planos da Casa. A matéria já 

teve avanços que vão refletir nas próximas 

quatro gestões, com a aprovação do 

Planejamento Estratégico para este período 

pela Mesa Diretora de 2022. A assessoria da 

DG trabalhou com afinco para dar suporte às 

reuniões da Mesa Diretora, agindo 

diretamente no encaminhamento das pautas, 

atas e processos e para assessorar 

diretamente o Diretor-Geral nos mais 

diversos assuntos de gestão da Casa, 

subsidiando suas decisões e oferecendo 

alternativas para solução das mais diversas 

questões.  

Com a finalização do concurso público e a 

entrada de novos servidores, a assessoria teve 

um importante incremento no número de 

servidores, que de 3 passaram a ser 5 

assessores, o que possibilitou uma melhor 

divisão das atividades e a prestação de um 

melhor assessoramento às áreas 

administrativas, gabinetes e bancadas e aos 

demais órgãos da Câmara, como a Assessoria 

de Comunicação Social e a Escola do 

Legislativo. Com um maior número de 

servidor foi possível aumentar a ação da DG 

em outras áreas, na participação de Grupos 

de Trabalho e nas Comissões de estudo e 

análise dos mais diversos assuntos: 

preparação à nova lei de licitações, feiras e 

exposições, normativas de organização 

interna, qualificações, divulgação de ações 

educativas e de sustentabilidade, entre 

outras.  

 

5.6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

A Assessoria de Informática - AI, ligada 

diretamente à Diretoria Geral, é o órgão 

interno responsável por prover os serviços 

digitais da CMPA e implementa na sua função 

rotineira ações à gestão da tecnologia, à 

inovação digital, ao respectivo planejamento, 

à infraestrutura e atendimento aos usuários e 

ao desenvolvimento de soluções digitais. 

No ano de 2022, foi aprovado o chamamento 

de 2 técnicos em informática, aprovados em 

concurso, o que incrementou a quantidade e 
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qualidade do pessoal da AI, no entanto, como 

a demanda ainda se encontra muito além da 

capacidade de produção, a necessidade de 

pessoal ainda é premente para a 

implementação de um maior número de 

soluções tecnológicas. Para isso está em 

tramitação na Diretoria Legislativa processo 

administrativo para a criação de mais 3 cargos 

de Analista de TI, o que deve, no próximo ano, 

amenizar esta questão.  

Independentemente disso, a Assessoria de 

Informática conseguiu, nesta gestão, realizar 

a substituição de todo o parque tecnológico 

(computadores, notebooks, servidores e 

tablets), algo em torno de 900 equipamentos.  

Noutra ponta, a AI auxiliou todas as áreas da 

Câmara com o suporte técnico, agiu na 

fiscalização de diversos contratos de 

manutenção de serviços e equipamentos, no 

aprimoramento de aplicativos que facilitam a 

rotina diária dos setores e a realização de 

modificações na página da Câmara atendendo 

a apontamentos dos órgãos de controle, bem 

como no auxílio à confecção de termos e 

projetos básicos fazendo a especificação de 

softwares e equipamentos de TI para 

aquisição dos setores.   

A AI também trabalhou na integração dos 

processos eletrônicos (SEI) da PMPA e CMPA, 

realizando a migração de dados para uma 

nova versão e disponibilizando o acesso a 

ambientes de teste e homologação, o qual, a 

partir de 2023, poderá ser iniciado no 

ambiente de produção, no uso diário dos 

setores. Na área legislativa, a AI vem 

trabalhando para virtualizar toda a tramitação 

do processo legislativo, apoiada pelo pessoal 

da área.  

 

5.6.3 ÁREA DE PRESERVAÇÃO DA 

HISTÓRIA E INCENTIVO À CULTURA  

A Seção de Memorial, nesta gestão, além da 

sua rotina diária,  trabalhou para qualificar os 

equipamentos que necessita para guardar e 

preservar a história da Câmara. O 

equipamento, chamado Network Attached 

Storage (NAS), é uma unidade dedicada 

exclusivamente ao armazenamento de 

arquivos em uma rede de computadores e 

Novos equipamentos  
de informática 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022  

 

deverá ser adquirido em breve para guardar e 

proteger os acervos da CMPA (pinacoteca, 

videoteca, fototeca) e os vídeos produzidos 

pela TV Câmara nas Sessões Plenárias, 

importante instrumento de preservação da 

história do parlamento. Outra questão 

tratada por esta Seção foi a readequação da 

Galeria dos Presidentes, com limpeza e 

manutenção das molduras e também a 

contratação de empresa para transformar a 

Galeria das Mulheres Vereadoras em galeria 

virtual (licitação de totem eletrônico em fase 

de finalização).Trabalhou ainda esta seção na 

condução dos programas de apoio à cultura 

da Casa e promoveu o 23º Salão de Artes da 

Câmara Municipal de Porto Alegre  e a VI 

Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro 

Glênio Peres. O Concurso de Fotografia Sioma 

Breitmann, também responsabilidade da 

Seção, será realizado em 2023, conforme 

planejamento. A Seção de Memorial também 

organizou as feiras que ocorrem nos espaços 

da Câmara: das Mães, de Páscoa, da Semana 

da Consciência Negra e, apoiada pela 

assessoria da DG, a Feira de Natal. Nesta 

gestão, mais duas feiras foram promovidas, 

eventualmente, que podem entrar no 

calendário de eventos da Câmara: a Feira da 

Mulher Negra Empreendedora e a Feira da 

Semana da Consciência Negra. Este ano a 

Seção de Memorial conseguiu organizar mais 

de 38 exposições dos mais diversos assuntos: 

artísticas, comemorativas, históricas, etc.  

 

 Ainda foi realizado pela Seção de Memorial, 

em parceria com a Escola, eventos relativos às 

comemorações pelos 250 anos da cidade de 

Porto Alegre, com exposições, cartazes de 

divulgação, palestras e recitais. No ano de 

2023, a Seção deve se preparar para as 

comemorações relativas aos 250 anos da 

Câmara Municipal de Porto Alegre, com uma 

série de eventos até a data de aniversário, em 

outubro. Para tal comemoração, não só esta 

Seção, mas toda a Câmara, deve estar inserida 

numa série de programações para enaltecer o 

aniversário  do parlamento municipal. 

 

5.6.4 ÁREA DE SAÚDE 

O Serviço de Ambulatório, no período pós 

vacinação da pandemia, com mais 

tranquilidade em relação aos casos mais 

graves de Covid-19, realizou, no ano de 2022, 

Feira 

Recital 
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mais de 4.000 atendimentos clínicos 

presenciais, aproximadamente 2.000 

atendimentos remotos e mais de 600 

testagens para Covid. Para isso agiram 3 

médicos, um auxiliar de serviços médicos e 

um enfermeiro, posto de trabalho contratado 

este ano, para a realização de tarefas 

inerentes ao cargo, necessário ao serviço de 

saúde. 

Foi realizada em maio a Campanha de 

Vacinação 2022 contra a Influenza, 

disponibilizando e aplicando as doses para 

todos os colaboradores da Câmara.  

Na parte de conscientização foram realizadas 

palestras temáticas em Saúde para os 

públicos interno e externo, orientações e 

alertas institucionais referentes ao 

enfrentamento da pandemia de Covid. 

Também foram tarefas do Ambulatório o 

acompanhamento evolutivo diário dos casos 

confirmados e suspeitos de Covid entre os 

colaboradores e a administração e o 

planejamento das rotinas de dispensação e 

aquisição de insumos médicos e 

farmacêuticos de uso ambulatorial. 

No auxílio à administração da Casa, o 

ambulatório atuou com informações à Mesa 

Diretora, em relação às ações passíveis de 

serem realizadas para prevenção, 

acompanhamento e tratamento de casos de 

Covid, entre outras questões de saúde.  

5.6.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Essas atividades estão intimamente ligadas 

com o funcionamento da Casa e apoio às 

atividades institucionais. Estão lotados no 

Serviço de Atividades Complementares 

setores responsáveis pela manutenção da 

higiene e limpeza, apoio operacional a 

eventos, serviços de auxílio aos gabinetes e 

bancadas: impressões, fotocópias, correios, 

etc.  Este Serviço tem sob sua 

responsabilidade os contratos de 

manutenção da Câmara: limpeza, distribuição 

de água, copeiragem e recepção, onde atuam 

aproximadamente 60 colaboradores 

terceirizados.   

Na área das recepções foi implementado um 

novo sistema de controle de acesso que 

aprimorou o monitoramento dos dados e a 

coordenação do acesso de visitantes aos 

Vacinação  

Recepção Norte 
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ambientes da Câmara. Dentro desse Serviço 

também está lotada a área de transportes, 

que conta com o efetivo de 9 servidores e 5 

veículos oficiais para atendimento dos setores 

administrativos e gabinetes. 

5.6.6 SEGURANÇA  

Neste ano de 2022 a área de segurança da 

Casa foi bastante demandada em 

consequência das ameaças sofridas pelos 

vereadores da Bancada Negra. Acionado o 

Protocolo Especial de Segurança, que impõe 

critérios mais rígidos nas recepções, com a 

execução de revistas de bolsas e sacolas e uso 

de aparelhos para detecção de metais.Com 

isso, ficou evidenciada a necessidade de 

readequação da Seção de Segurança e 

Vigilância, uma vez que atualmente conta 

com servidores cedidos da PMPA (Guardas 

Municipais) e servidores efetivos da Casa com 

cargos em extinção. Necessário, portanto, a 

análise da criação de cargos específicos para 

segurança parlamentar (Plenário, Presidência 

e Vereadores) e para segurança patrimonial. 

No ano de 2022 foram realizadas diversas 

ações de qualificação do pessoal da segurança 

da Casa, entre cursos e treinamentos. 

5.6.7 CERIMONIAL  

Esta área, que apoia a agenda da Presidência, 

atuou, neste ano de 2022, em 71 Sessões 

Solenes, 29 Períodos de Comunicação, 39 

Tribunas Populares e 9 outros eventos 

institucionais. 

O setor também é responsável pelo 

agendamento dos espaços na Câmara (salas 

de reuniões, plenários, etc.) para realização 

de eventos e reuniões institucionais. Não 

obstante o ótimo trabalho realizado pela 

equipe, composta de 1 servidor efetivo e 4 

estagiários, há necessidade de se reformular e 

formalizar o setor, derivado da extinção da 

Assessoria de Relações Públicas, de forma a 

tornar possível a realização de eventos de 

maneira mais qualificada e com profissionais 

desta área do conhecimento.   

5.6.7 ENSINO E APRENDIZAGEM  

Em relação à aprendizagem e ensino, a 

Câmara conta com a estrutura da Escola do 

Legislativo Julieta Batisttiolli. A ELJB trabalha 

em duas perspectivas: a qualificação do 

servidor e a formação da cidadania. Neste ano 

de 2022 a ELJB realizou 78 eventos de 

capacitação, informação e divulgação de 

Curso SSV 

Cerimônia 
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campanhas educativas e preparatórias para a 

prevenção à Covid-19,  à nova lei de licitações, 

entre outros assuntos. As atividades da Escola 

tiveram um alcance de 1.581 pessoas, com 

198 horas de programação com palestras, 

seminários, lives, etc. 

Previsto no segundo chamamento de novos 

servidores que  um dos cargos deverá ser 

lotado na Escola do Legislativo, de forma a 

auxiliar os dois servidores atualmente lotados 

naquele setor. Consta no Planejamento Anual 

de 2023, a criação de um Plano de 

Desenvolvimento dos Servidores (PDS), o qual 

deve se utilizar de toda mão de obra possível 

para a preparação e realização de cursos e 

treinamentos para atender toda a demanda 

de capacitação necessária à qualificação dos 

servidores, bem como a continuidade das 

demais atribuições da Escola, voltando-se 

com mais foco, na questão do ensino e 

aprendizagem, aos servidores da Casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Arte 



 

 

Rampa de Entrada  
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 5.7 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A Assessoria de Comunicação Social - ACS, no 

decorrer do ano de  ano de 2022, a despeito de 

ter perdido a maior parte de sua mão de obra 

jornalística em 2021, conseguiu inovações 

importantes no desenvolvimento de suas 

ações, na busca por uma melhor comunicação 

e interação com a sociedade porto-alegrense. 

No sentido de fortalecer a imagem da 

instituição e aumentar a transparência dos atos 

dos mandatos parlamentares e da produção 

legislativa a ACS criou o podcast A Câmara tá 

On, que conta com três informes: A Câmara 

em, 1 minuto, que reúne as informações 

semanais sobre as reuniões de cada Comissão 

permanente, divulgando os acontecimentos e 

assuntos que foram debatidos em cada uma; o 

Resumo da Semana, que informa quais os 

projetos que foram aprovados na semana e as 

tribunas populares que ocorreram; e o Tá 

Sabendo? A cada 15 dias que traz a pauta com 

maior engajamento das redes da Câmara, com 

a participação dos parlamentares, tudo isso 

aliado à manutenção das redes sociais no 

Twiter, Instagram e Facebook. Ainda, nesta 

gestão, a ACS conseguiu realizar uma nova 

contratação de um  sistema completo de 

produção e operação de televisão digital – em 

HD –, para gravações e transmissões ao vivo e 

cobertura telejornalística de atividades dentro 

do espaço de atuação da instituição, interna e 

externamente às suas instalações físicas, 

ampliando a capacidade de atendimento do 

cidadão com novos serviços e ações em relação 

ao contrato antigo. Essa nova contratação 

inovou pela inserção das atividades legislativas 

em sistema de canal aberto de televisão, 

aumentando a potencial audiência e levando o 

Legislativo para dentro de muitos lares porto-

alegrenses e gaúchos que antes não possuíam 

este acesso.    



 

 

Em relação ao  portal da Câmara Municipal de 

Porto Alegre, um dos principais canais de 

acesso utilizados pelo cidadão, nesta gestão foi 

criada a Comissão Interna de Gestão do Sítio da 

Câmara, a qual já vem se empenhando em 

aprimorar os diversos menus e na atualização 

eficiente das diversas páginas que compõem a 

ferramenta, de forma a tornar as pesquisas 

mais intuitivas, com acessos com menos cliques 

e com espaços mais organizados de 

informação.  

A título de informação, a quantidade de 

usuários que acessaram a página da Câmara em 

2022 alcançou o número de 405.495 pessoas, 

com 1.20.696 páginas visitadas, com um 

acréscimo de aproximadamente 12% em 

relação a 2021. O trabalho da Comissão,  

pretende, em conjunto com a nova unidade de 

transparência a ser criada em 2023, aprovada 

pela Mesa Diretora, implementar  

regulamentar as atividades relacionadas ao 

portal da Câmara de modo a atender além das 

exigências legais as publicações relativas à 

transparência e tornar o acesso mais interativo 

e fácil de ser utilizado, com a maior quantidade 

de informações relativas ao trabalho 

parlamentar, dotando o cidadão do 

conhecimento necessário para a formação 

política e cidadã. Um dos principais 

instrumentos a ser empregado pela Câmara 

daqui por diante, que já foi implementado 

nesta gestão, é a produção de conteúdo 

jornalístico com uma linguagem mais acessível 

ao cidadão, facilitando a compreensão da 

atividade legislativa. Em 2022, com o novo 

contrato da TV Câmara, algumas inovações 

foram implementadas, como a linguagem de 

libras e as legendas, nas  transmissões ao vivo 

do Plenário e das comissões, na TV Câmara, no 

YouTube e no portal. Outras inovações devem 

acontecer no decorrer do ano de 2023. 

Alie-se a isso o trabalho da  Rádio Câmara Porto 

Alegre, fundada pioneiramente em 2008, com 

veiculação ininterrupta das atividades do 

Parlamento Municipal. A emissora oferece, 

além de boa música, informações sobre o dia a 

dia do Legislativo e as atividades 

parlamentares. 

A discussão e votação de projetos também 

podem ser acompanhadas, em tempo real, às 

segundas, quartas e quintas-feiras, a partir das 

14 horas. 

Além dessas ações da Câmara no portal, no 

rádio e na televisão, houve, neste ano de 2022, 

através do Projeto A Câmara tá On, a 

intensificação da divulgação 

do trabalho do parlamento 

nas redes sociais, na busca de 

maior participação do público  

nas atividades legislativas e uma melhor 

interação com esses usuários, levando 

informações de qualidade, da forma mais 

acessível, com maior alcance do público nessas 

redes sociais.  



 

 

Nos recém-criados perfis da Câmara no 

Instagram e TikTok, lançados 

para disponibilizar conteúdo ao 

público jovem, essas 

ferramentas interativas já 

contam com algo em torno de 10.000 

seguidores.  

A título de ilustração, o TikTok 

Câmara PoA,em 2022,  já 

conta com a reprodução de 

quase 90 vídeos e alcançou 

um público de 

aproximadamente 210.000 usuários. 

No YouTube, e também nas outras redes sociais 

da Câmara, além da produção rotineira das 

atividades de Plenário e parlamentares, foram 

postados os vídeos da 

série Gente da Câmara 

que buscam valorizar os 

servidores que fazem parte do quadro de 

colaboradores do Poder Legislativo. Foram 

entrevistados neste ano, 12 servidores, entre 

efetivos, comissionados e terceirizados, 

divulgando a importância do trabalho de cada 

um para o bom andamento do serviço da 

Câmara.  

A equipe da ACS também criou, nesta gestão, 

para divulgação ao público em geral em suas 

redes sociais, como parte das homenagens aos 

250 anos da capital dos gaúchos, a série  

Lugares para conhecer em Porto Alegre , que 

identifica e promove 25 lugares dignos de 

serem conhecidos, tanto pelos porto-

alegrenses, quanto pelos visitantes, pontos 

turísticos que pelas suas características 

naturais ou históricas valem a pena ser 

visitados 

   

Para uma melhor compreensão das atividades 

diárias na Câmara, também foi lançado em 

2022 a newsletter Jornal da Câmara, 

distribuída aos colaboradores pelo e-mail 

institucional. A publicação , traz um resumo das 

principais atividades ocorridas na semana, de 

forma a difundir as ações de plenário e 

acontecimentos da rotina do parlamento. 

 



 

 

5.7.1 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

Em 2022, com a experiência adquirida durante 

a pandemia, seguiram-se as ações relacionadas 

à participação dos cidadãos no processo 

legislativo. Com a publicação dos links 

referentes às atividades legislativas, a 

população potencialmente interessada 

participou virtualmente de 22 audiências 

públicas interativas na plataforma da Câmara.   

Também no processo de interação com a 

sociedade reiniciou-se neste ano a ação 

educativa Visita-Orientadas , com 2 realizações 

em parceria da Escola do Legislativo com a Seção 

de Memorial, o número foi limitado devido às 

escolas estarem retomando suas atividades de 

forma lenta e gradual no período pós-pandemia. 

Nesta e em outras ações, as escolas são 

convidadas para participar da vida legislativa, 

assistindo a sessões, às reuniões de comissões e 

visitas aos principais locais do parlamento.  

5.7.2 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

Em outras atividades realizadas pela Escola do 

Legislativo, onde se privilegia a formação da 

cidadania, forma atendidas em torno de 2.000 

pessoas, coma realização de 78 eventos, entre 

palestras, seminários, lives, etc. com mais de 

200 horas de programação e preparo dessas 

atividades. Para melhoria e maior alcance dessa 

programação foram realizados convênios com 

diversas entidades públicas, a exemplo dos 

realizados com a Faculdade de Educação da 

UFRGS e com o Instituto Histórico e Geográfico 

do RS, que qualificam e ampliam a atuação da 

Escola, elevando o nome da instituição entre os 

cidadãos porto-alegrenses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totem Externo  
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