


Desestatização de serviços 

Gestão e controle  

Fiscalização aprimorada  

Uso de novas tecnologias  

Integração de serviços

Porto Alegre avança em serviços e melhora para  

seus cidadãos, por isso, a inovação no modelo  

de zeladoria da cidade, oferece:



Embelezamento da cidade 

Valorização do Imóvel  

Segurança  

 Autoestima  

Qualidade de vida 

Saúde, etc

 Essa inovação traz os seguintes ganhos:



 ZELADORIA PARA PORTO ALEGRE

Poda e supressões de árvores + destocamento 

Paisagismo 

Manutenção de mobiliário de praças 

Serviço de limpeza urbana 

• Varrição 

• Pintura de meio fio 

• Limpeza de praia 

• Lavagem de logradouros 

• Equipe de serviços  diversos e sanitários 

Capina de vias e praças 

• Capina e limpeza de vias 

• Corte de grama em parques 

• Roçadas de avenidas e estradas 

• Capina e limpeza de praças





FRENTE .POA	PRA 	 POA	PRAGENTE.PODA E SUPRESSÕES DE ÁRVORES

ANTES 
	500 podas e supressões/mês 

 7 equipes próprias: 300 casos de risco iminente identificados 

Sem acompanhamento por sistema de fiscalização 

Serviço inexistente de destocamento de troncos e raízes 

Serviços eventuais realizados por equipes próprias



POA	PRA 	 POA	PRA

AGORA
1.700 podas e supressões/mês 

Contratação de empresa terceirizada 

 7 equipes próprias + 8 equipes terceirizadas 

Zerado passivo de casos de risco iminente de queda 

Remuneração por produtividade  

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

Destocamentos eventuais realizados por equipes próprias

PODA E SUPRESSÕES DE ÁRVORES



FRENTE .POA	PRA 	 POA	PRAGENTE.

PRA FRENTE

Previsão de início em março/2020 

2.300 podas e supressões/mês 

125 destocamentos com repavimentação 

11 equipes terceirizadas e 7 próprias = 18 equipes 

Inclusão inédita do serviço de destocamento, remoção de troncos e raízes 

Remuneração por produtividade 

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

PODA E SUPRESSÕES DE ÁRVORES





PAISAGISMO

ANTES 

 Sem contrato terceirizado para serviços de jardinagem e paisagismo em   
praças, parques e verdes complementares 

Melhorias significativas ocorriam apenas através de contrapartidas, 
doações ou mão de obra própria



POA	PRA 	 POA	PRA

AGORA
Algumas ações realizadas por instituições adotantes de praças,  

parques e verdes complementares

PAISAGISMO



FRENTE .POA	PRA 	 POA	PRAGENTE.

Previsão de início em março/2020 

Primeiro contrato com empresa terceirizada 

Remuneração da empresa por produtividade 

Investimento de R$ 2,5 milhões 

Previsão de investimento em 30 mil m² de área em praças,  

parques e verdes complementares 

PAISAGISMO

PRA FRENTE





MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PRAÇAS

ANTES 

Realizado com servidores (brinquedos, cercas, etc) 

R$ 500 mil/ano de investimentos de insumos e equipamentos 

Melhorias significativas ocorriam através de contrapartidas 

Serviços eventuais de manutenção de prédios eram realizados  

por equipes próprias



MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PRAÇAS

AGORA 

 2018: primeira contratação de empresa terceirizada da história,  

com investimento de R$ 1,5 milhão/ano 

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

Remuneração por produtividade 

Serviços eventuais de manutenção de prédios são realizados  

por equipes próprias



MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PRAÇAS

Praças continuarão a receber manutenção através de equipe própria e 
terceirizada 

2019: R$ 25 milhões/ano = maior volume de investimentos da história 

2020: nova contratação com ampliação de serviços  

Terceirização da manutenção de prédios dentro 

 de novo registro de preços 

 

PRA FRENTE





CORTE DE GRAMA E LIMPEZA

ANTES 

De 2011 a 2017: sem licitação 

9 mil km/mês por contrato semestral 

Descontinuidade dos serviços a cada fim de contrato



POA	PRA 	 POA	PRA

AGORA
Frequência de retorno nos meses de calor: 60 dias 

Frequência de retorno nos meses de frio: 100 dias 

Maior contrato de capina de vias da história recente 

Desde 2018 são feitos 20.500 km/ano 

CORTE DE GRAMA E LIMPEZA



FRENTE .POA	PRA 	 POA	PRAGENTE.

Iniciou em janeiro/2020 

Frequência de retorno nos meses de calor: 30 dias 

Frequência de retorno nos meses de frio: 60 dias 

Contrato unificado de capina, roçada e limpeza de vias, avenidas e praças 

Previsão de execução de 37.800 km/ano 

CORTE DE GRAMA E LIMPEZA

PRA FRENTE





CORTE DE GRAMA DE PARQUES

ANTES 

Equipes próprias 

150 servidores com equipamentos próprios 

Frequência: 15 dias no verão e 30 dias nos outros meses



POA	PRA 	 POA	PRA

AGORA
Parques executados exclusivamente por equipes próprias 

Frequência: 45 dias 

Capina de vias, roçadas de avenidas e capina de praças em contratos 
separados 

Próprios municipais como escolas, hospitais e cemitérios são atendidos 
esporadicamente por equipe de serviços gerais do DMLU 

CORTE DE GRAMA DE PARQUES



FRENTE .POA	PRA 	 POA	PRAGENTE.

Serviços de capina em parques terceirizados 

Equipes próprias permanecerão fazendo o serviço de limpeza 

Frequência: 15 dias no verão e 30 dias nos outros meses 

Contrato unificado 

Secretarias contratarão diretamente a prestadora de serviços  

e terão sua programação anual 

CORTE DE GRAMA DE PARQUES

PRA FRENTE





ANTES 

 Serviço prestado dentro do contrato de Limpeza Urbana 

Em 2016, foram roçados 4 mil km

ROÇADA DE AVENIDAS E ESTRADAS



AGORA 

Atualmente são roçados 3 mil km de avenidas por ano

ROÇADA DE AVENIDAS E ESTRADAS



Iniciou em janeiro/2020  

2.700 km de roçada de avenidas por ano 

 Serviço unificado em um mesmo contrato de capina 

ROÇADA DE AVENIDAS E ESTRADAS

PRA FRENTE





CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS

ANTES 

Média anual de 2008 a 2016: 4.118 ha 

Serviço realizado com mão de obra própria e empresa terceirizada



AGORA 

Média anual: 2.280 ha 

10 equipes nos meses de inverno e 18 equipes nos meses de verão 

Pagamento por equipe 

Frequência de retorno nos meses de calor: 70 dias 

Frequência de retorno nos meses de frio: 100 dias

CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS



v

Iniciou em janeiro/2020 

4.500 ha 

Contrato unificado de capina, roçada e limpeza de vias, avenidas e praças 

Remuneração por produtividade 

 Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

Frequência de retorno nos meses de calor: 30 dias 

Frequência de retorno nos meses de frio: 60 dias 

 

CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS

PRA FRENTE



(Varredores de ruas)



ANTES 

Média anual de 2008 a 2010: 319 mil km 

Média anual de 2011 a 2016: 469 mil km 

De 2008 a 2010: contrato de varrição mecanizada iniciou com  

1.700 km/mês e finalizou com 500 km/mês 

Sem sistema de monitoramento e controle remoto dos serviços

VARRIÇÃO



AGORA 

2017 a 2019: 249 mil km/ano 

Pagamento por hora-homem com disponibilização de mão de obra 

Sem varrição mecanizada 

Não há sistema de monitoramento e controle remoto dos serviços 

VARRIÇÃO



VARRIÇÃO

Iniciou em novembro/2019 

480 mil km/ano 

Novo serviço de varrição mecanizada com previsão de 1.000 km/mês 

O pagamento é feito por produtividade (pago após serviço concluído) 

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

Líder de equipe é um zelador que aponta problemas da cidade 

PRA FRENTE





ANTES 

Desde 2011 não é realizado o serviço de pintura de meio-fio  

com regularidade

PINTURA DE MEIO FIO



AGORA 

Não há serviço contratado de pintura de meio-fio 

Eventuais ações são feitas a partir de parcerias com iniciativa privada

PINTURA DE MEIO FIO



PINTURA DE MEIO FIO

Iniciou em novembro/2019 

Contrato prevê pintura de 120 km/mês, com possibilidade de expansão 

Remuneração por produtividade 

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS

PRA FRENTE





ANTES 

170 km/mês em 2016 

Pagamento por km

LIMPEZA DE PRAIA



AGORA 

170 km/mês 

Pagamento por hora-homem com disponibilização de mão de obra

LIMPEZA DE PRAIA



LIMPEZA DE PRAIA

Iniciou em novembro/2019 

170 km/mês com possibilidade de ampliação 

Remuneração por produtividade 

Fiscalização de equipes terceirizadas por GPS 

PRA FRENTE





ANTES 

Até 2017, 3 equipes terceirizadas de contrato 

específico faziam o serviço

LAVAGEM DE LOGRADOUROS



AGORA 

1 equipe própria realiza o serviço

LAVAGEM DE LOGRADOUROS



v

Iniciou em janeiro/2020 

2 equipes terceirizadas e 1 equipe própria 

Possibilidade de expansão 

LAVAGEM DE LOGRADOUROS

PRA FRENTE





PRINCIPAIS AVANÇOS 

Aumento de equipes de serviços gerais terceirizadas 

Fiscalização por GPS 

Possibilidade de aumento de quantitativos 

Prestadora de serviço deverá disponibilizar produtos de limpeza  

e outros insumos 

Criação do índice de qualidade regional para prestação dos serviços  

e remuneração da prestadora

EQUIPES DE SERVIÇOS DIVERSOS E SANITÁRIOS



É Porto Alegre indo pra frente.

É Porto Alegre se 
transformando pra gente. 

 


