
PORTARIA Nº 0035/2020 – SECOM

Dispõe  sobre  o  QR-CODE  integrante  das
placas de obras e serviços de engenharia de
que trata o art. 5º do Decreto nº 55.617, de 1º
de dezembro de 2020.

A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º A geração do QR-CODE integrante das placas de obras e serviços de engenharia de que trata o art. 5º do Decreto nº
55.617, de 1º de dezembro de 2020, observará o disposto nesta Portaria.

Art. 2º O Sistema de Monitoramento Estratégico – SME deverá gerar QR-CODE que direcionará o cidadão a sítio eletrônico
específico, no qual serão disponibilizadas, pelo menos, as seguintes informações:

I – nome da obra ou do serviço de engenharia;

II – investimento total;

III – nome civil ou razão social do autor e executante do serviço;

IV – nome dos responsáveis técnicos e seus registros no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; e

V – status de andamento da obra ou do serviço de engenharia.

§ 1º As informações obrigatórias de que trata o “caput” deste artigo deverão ser alimentadas e constantemente atualizadas,

no SME, por servidores do órgão ou da entidade contratante.

§  2º  Informações  adicionais,  como  fotos  ou  vídeos  da  obra,  também  poderão  ser  disponibilizadas  no  sítio  eletrônico

específico acessível pelo QR-CODE, se forem lançadas no respectivo campo do SME.

Art. 3º O QR-CODE gerado pelo SME direcionará a sítio eletrônico específico que, além das informações do art. 2º desta

Portaria, observará “layout” padronizado, conforme modelo do Anexo Único.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de dezembro de 2020.

Maria Luiza Lenz de Macedo
Secretária de Comunicação












