
DECRETO Nº 19.826, DE 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

 

Dispõe sobre a presença do Executivo Municipal 

nos bairros de Porto Alegre, aos sábados, 

denominada “Prefeitura nos Bairros”. 

 

 

O PREFEITO DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a importância do incremento da presença do Poder Público 

Municipal nos bairros e regiões de Porto Alegre, em especial aqueles com menor índice de 

desenvolvimento humano e intensa criminalidade; 

 

Considerando a possibilidade de instalar a prestação de serviços públicos de 

forma itinerante, em dias e horários mais convenientes aos destinatários, voltados especialmente 

para atividades de caráter educativo, de valorização da cidadania, da cultura, da educação e da 

solidariedade, bem como para o desenvolvimento de hábitos de higiene, limpeza, preservação do 

meio ambiente e da saúde, prevenção e combate a doenças, mediante realização de exames 

médicos e laboratoriais, vacinação, entre outras medidas e encaminhamentos. 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º  A “Prefeitura nos Bairros” caracteriza-se pela disponibilização à 

população de serviços públicos nos bairros e regiões de Porto Alegre, desenvolvida pelos agentes 

e servidores públicos das 10 (dez) às 16 (dezesseis) horas, aos sábados, no bairro previamente 

divulgado no portal eletrônico do Município. 

 

Parágrafo único.  É facultado aos demais entes da federação aderirem à atividade 

com os serviços de sua competência, bem como entidades privadas previamente credenciadas, 

que ofereçam serviços aderentes à natureza do evento, admitida a publicidade meramente 

institucional. 

 

Art. 2º  A organização da “Prefeitura nos Bairros” fica atribuída à Secretaria 

Municipal da Cultura (SMC), que especificará e divulgará os serviços a serem prestados em cada 

evento, conforme as peculiaridades do local e da população destinatária. 

 

Art. 3º  Os serviços públicos serão prestados nos locais, públicos ou privados 

cedidos, em que serão provisoriamente instaladas as repartições públicas ali representadas, bem 

como em unidades móveis como caminhonetes, ônibus, caminhões e tendas. 
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Art. 4º  Os agentes e servidores públicos, em exercício, nos termos deste Decreto, 

preservam suas características institucionais, e respectivos direitos e deveres, nos termos da 

Legislação Municipal, Estadual e Federal, sendo-lhes devido o tratamento constitucional e legal 

imposto a todos, em suas repartições originais. 

 

Parágrafo único.  Para os efeitos deste Decreto, equiparam-se às repartições 

públicas os locais em que sejam oferecidos os serviços públicos na “Prefeitura nos Bairros”.  

 

Art. 5º  Ao público em geral e aos agentes e servidores públicos, devem ser 

garantidas as condições necessárias ao acesso aos locais e às atividades e aos atendimentos, 

respeitando-se, em especial, nos espaços destinados à saúde, o silêncio e a privacidade. 

 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 30 de agosto de 2017. 

 

 

 

Nelson Marchezan Júnior, 

Prefeito de Porto Alegre. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

Eunice Nequete, 

Procuradora-Geral do Município. 
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ANEXO ÚNICO 

 

Serviços Órgãos HORÁRIO das 10:00 às 16:00 

 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): 

 

1 1 Atendimentos de demanda espontânea SMS (Saúde) 

 1.1 Teste de Gravidez com início do Pré natal - testes rápidos, carteira da gestante e 

outros 

1.2 Farmácia avançada e orientação de Farmacêutico 

1.3 Consultas de Enfermagem 

1.4 Coleta de Preventivo de câncer do colo do útero 

1.5 Consulta médica 

1.6 Atualização da carteira de vacinas 

1.7 Consulta odontológica 

1.8 Avaliação Clínica do Tabagista  

 

2 Atendimentos da Saúde 

 2.1 Auriculoterapia   

 2.2 Cartão SUS   

 2.3 Teste de glicemia capilar   

 2.4 Aferição de PA e orientações de saúde   

2.5 Teste de Gravidez   

 2.6 Massoterapia   

 

3 Tenda da Saúde da SMS  

3.1 Promotoras da Saúde da População Negra,  

3.2 Orientação de Saúde Bucal   

 3.3 Liga Feminina de Combate ao Câncer   

 3.4 Descarte de medicamentos   

 3.5 Quero Parar de Fumar! (Cadastro de Pessoas que querem parar de fumar para 

encaminhamento) 

 

4 Ônibus com Testes Rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites Virais Testagem rápida para 

HIV, Sífilis e Hepatites Virais com encaminhamentos para exames e início do tratamento para 

Sífilis+  

 

Secretaria Municipal da Cultura (SMC)/SMS/Exército: 

 

5  Atendimento Médico Exército Atendimento médico da equipe de saúde do Exército 

Brasileiro com Clínicos Gerais SMC/SMS/Exército 10:00 às 16:00 

 

6 Atendimento Odontológico Exército  Atendimento médico da equipe de saúde bocal com 

Dentistas SMC/SMS/Exército 10:00 às 16:00 
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Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG): 

 

7 Orientações da Guarda Bonecos da Guarda Municipal (GM) interagindo com a 

comunidade. SMSEG   

 

8 Assessoria Comunitária/GM  Contato junto à comunidade SMSEG  

 

CERTIDÕES E DOCUMENTOS 

 

9 Certidão de Nascimento Emissão da 2ª via e informações sobre registro e casamento.

 SMDS/ Cartório da Zona DO BAIRRO  

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)/Fundação Gaúcha do Trabalho e 

Ação Social (FGTAS): 

 

10 Emissão da CPTS Emissão da 1ª e 2ª via da CPTS e informações sobre  

procedimentos para confecção da CTPS. SMDSE/FGTAS 

 

11 Cadastramento e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho Cadastro feito no local 

e fornecimento de carta de apresentação às Empresas .   

 

SMDS: 

 

12 Direitos Humanos  Atendimentos e Informações de políticas para o povo negro, 

juventude e direitos humanos SMDS/ Diretoria de Direitos  Humanos  

 

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)/SMDS: 

 

13 Isenções e informações gerais sobre direitos da Pessoa com Deficiência Isenção para 

Idosos e Pessoas com Deficiência, para acessar o transporte coletivo de Porto Alegre.  

       

SMDS/Tudo Fácil RS: 

 

14 Emissão do CPF Emissão do CPF e informações para emitir o documento  

 

SMDS: 

 

15 Torneio de Futsal Feminino –    

 

16 Atividades do Programa Bonde da Cidadania e Brincalhão Basquete, Brinquedoteca, 

dama, dedobol, jogos de memória, skate, quebra-cabeça, jogos de encaixe, perna de pau, ping-

pong;   
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17 Torneio de Futebol 7    

 

18 Atividade de Ginástica Aeróbica   

 

19 Atividade de Dança    

 

20 Atividade Lúdica promoção de atividade física orientada     

 

21 Atividade Física promoção de atividade física orientada em equipamentos ao ar livre 

      

 

SMDS/Departamento Municipal de Habitação (Demhab): 

 

22  Atendimento e  Informações  Sobre Cooperativas; Aluguel Social e Regularização 

Fundiária. Entrega de Folders e Folhetos.  

 

SMDS/Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC): 

 

23 Serviço de Abordagem Abordagem Social  

 

24 Doação de peças de roupa Entrega  de peças de vestuário recebidas na campanha do 

agasalho/2017,  para   pessoas da comunidade em situação de vulnerabilidade social, na qual as 

próprias pessoas podem escolher as peças que querem levar.  

  

EPTC: 

 

25  Distribuição de materiais  Educação para o tânsito com dicas de segurança no trânsito 

e a divulgação do prêmio  

 

SMDS/EPTC: 

 

26 Cadastramento e orientações  Isenção para Idosos e Pessoas com Necessidades Especiais, 

Passe Livre Intermunicipal, Vou à Escola, Passagem Escolar e Passe Antecipado, 

 

27 Orientações  sobre: Credencial de Estacionamento para Idoso, defesa e ou recurso de 

multa de Infração de Trânsito EPTC 10:00 às 16:00 

 

PROCON/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE): 

 

28 PROCON - atendimento ao público receber denúncias e reclamações de consumidores  

SMDS: 

 

29 OFICINA CURRÍCULOS realizar oficina para elaboração de currículos  
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30 OFICINA COMPORTAMENTO EM ENTREVISTAS DE EMPREGO oficina 

comportamental para cidadãos que tenham/desejam se candidatar a uma vaga de emprego 

 

SMDE: 

 

31 OFICINA DE ORÇAMENTO PARA MEI’s  oficina para microempresários da 

região sobre orçamento para empresa  

 

32 ALVARÁS PARA LOCALIZADOS emissão de alvarás para localizados SMDE

 10h às 16h 

 

33 CONSULTA CPF consulta em parceria com o CDL ao cadastro de CPF dos 

consumidores   

 

34 Tenda do Turismo Entrega de convites gratuitos para a comunidade local de baixa 

renda realizar passeios na Linha Turismo.  

 

35 Tenda do Empreendedor Orientações sobre regularização de alvarás, renovação, troca 

de atividade comercial, realização de boletim informativo e incentivo ao empreendedorismo. 

 

Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE): 

 

36 Posto de Atendimento Comercial Emissão de segundas-vias de conta de água, 

Informações comerciais, Abertura de protocolos operacionais relacionados a água e esgotamento 

sanitário. 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIM)/Companhia Carris 

Porto Alegrense (CARRIS): 

 

37 Museu itinerante Memória Carris Ferramenta de divulgação da história de 145 da Cia 

Carris Porto-Alegrense que se mistura com a história de nossa cidade  

 

SMC 

 

38 Roda de leitura e escrita Letramento literário a partir de texto adaptado de clássicos 

da literatura brasileira. Ex.    O Guarani, de José de Alencar   

 

39 Entrega de Livros  Entrega de livros do do FUMPROARTE para instituições de ensino 

do bairro       

SMED 

 

40 Brincadeiras Pedagógicas Atividades lúdicas de pintura e jogos educativos. 

 

41 Atividades de Desenho Produção artística utilizando giz de cera e lápis de cor 
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42 Sarau Literário e Musical Contação de histórias com música.  

 

43 Pula Pula Atividade física utilizando o pula pula.   

 

SMC/SMS/EXÉRCITO: 

 

44 Orientação para o serviço Militar  Tenda com atendimento do Exército contando a sua 

história e dando orientação os jovens para o serviço Militar  

 

SMSEG: 

 

45  Orientações da Guarda  Bonecões da Guarda em interação com a comunidade 

 

46 Assessoria Comunitária/GM  Contato junto à comunidade  
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