
Os setores da PGM estão localizados, em sua maioria,  
no Edifício Intendente José Montaury,  na Rua Siqueira Campos 1300—andares 10º  ao 13º.  

Aqueles que não ficam neste endereço, sua localização está indicada no contato. 

O atendimento externo é de segunda a sexta-feira das 9h às 11h30min e das 13h30min às 17h.  

 
• Gabinete da Procuradoria-Geral do Município - GPG  
• Corregedoria-Geral da PGM - CG 
• Assessoria para Assuntos Especiais e Institucionais - ASSEAEI 
• Assessoria para Assuntos Especiais e Institucionais Legislativos - ASSEAEI LEGIS 
• Assessoria no Distrito Federal - ASSEDF  
• Assessoria de Comunicação - ASSECOM 
• Coordenação Administrativo-Financeira - CAF 

• Central de Conciliação - CC 
• Centro de Estudos de Direito Municipal - CEDIM 
• Comissão Permanente de Inquérito - CPI 

• Coordenação de Licitações e Contratos - CLC 

• Coordenação das Procuradorias Setoriais e Autárquicas - CPSEA 
• Procuradoria de Acompanhamento em Processo Eletrônico - PAPE 
• Procuradoria de Controle das Comissões Judicantes - PCCJ 
• Procuradoria de Relações Institucionais e Controle - PRIC 
• Procuradoria-Geral Adjunta de Pessoal e Serviços Públicos - PGA-PSP 

 Procuradoria de Serviços Públicos - PSP 
 Procuradoria de Pessoal Estatutário - PPE 
 Procuradoria de Pessoal Celetista - PPC 

• Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio-Ambiente - PGA-DPUMA 
 Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária - PARF 
 Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público - PPDP 
  Gerência de Aquisições  e Escrituras e Gerência - GAESC 
 Procuradoria de Indenizações - PIND 
 Procuradoria de Urbanismo e Meio-Ambiente - PUMA 

• Procuradoria-Geral Adjunta de Assuntos Fiscais - PGA-AF 
 Procuradoria da Dívida Ativa - PDA 
  Posto de Atendimento de Execução Fiscal - PAEF 
 Procuradoria Tributária - PTR 
  Gerência de Precatórios e Contencioso Estratégico  - GPCE 
  Gerência de Dívidas Não Tributáveis - GDNT 

FALE CONOSCO PGM 

 



Gabinete da Procuradoria-Geral do Município - GPG 
Contato: (51) 3289-1409/1660 | pgm@pgm.prefpoa.com.br  
Intimações: intimacoes@pgm.prefpoa.com.br  

 

Corregedoria-Geral da PGM 
Órgão interno de fiscalização e orientação, criado pela Lei 10.765/2009. Além das atividades de 
inspeção e correição, a Corregedoria da PGM atua junto ao Gabinete para a solução de questões 
relacionadas à gestão interna, como monitoramento e melhoramento de fluxos e processos. 

Contato: (51) 3289-1554 | corregedoria.pgm@portoalegre.rs.gov.br 

 

Assessoria para Assuntos Especiais e Institucionais  - ASSEAEI  
Presta apoio técnico-jurídico a Procuradora-Geral do Município nos assuntos que lhe são submetidos à 
apreciação através da emissão de pareceres e/ou manifestações, além de elaborar ou prestar informações 
em ações constitucionais relativas a Leis, Decretos e demais atos administrativos, a requerimento da 
autoridade competente. A maioria das demandas da ASSEAEI são as Ações Declaratórias de 
Inconstitucionalidade onde o Poder Público figura como parte ou interessado. 

Contato: (51) 3289-1408/1479 | asseaei@pgm.prefpoa.com.br 

 

Assessoria para Assuntos Especiais e Institucionais Legislativos - ASSEAEI-LEGIS 
É responsável por assessorar o Gabinete do Prefeito (GP) e do Vice-Prefeito (GVP) em questões referentes 
ao processo legislativo, examinar minutas de decreto e projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo para 
encaminhamento à Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA), analisar projetos de lei do Poder Legislativo, 
manifestando-se tecnicamente pela sanção ou veto do Prefeito, além de responder consultas e emitir as 
competentes manifestações técnicas em processos administrativos. 

Contato: (51) 3289-3747 | asseaei@portoalegre.rs.gov.br 
Rua General João Manoel, 157 - Centro Administrativo Municipal 

 
Assessoria Distrito Federal - ASSEDF 
Responsável por exercer, em Brasília, as atribuições da PGM, bem como atuar perante os Poderes 
Executivo e Legislativo da União e entidades oficiais relacionadas a matérias de interesse do Município de 
Porto Alegre e auxiliar na elaboração e acompanhamento de ações de competência originária perante os 
Tribunais Superiores. 

Contato: (51) 3289-1689 | assedf@pgm.prefpoa.com.br  
Telefone em Brasília: (61) 3797-3215 
Endereço do Escritório em Brasília:  SHN, Quadra 1, Conjunto A, Bloco F, Ed. Vision Work & Live, sala 1702. 
 

Assessoria de Comunicação - ASSECOM 
Responsável pela definição e aplicação da política de comunicação da PGM, em consonância com as diretrizes 
do Gabinete de Comunicação Social da PMPA. Entre suas atribuições estão o atendimento à imprensa, o 
gerenciamento das redes sociais, o planejamento e organização de eventos e campanhas de comunicação 
interna e o relacionamento institucional da PGM com demais órgãos do governo e de outras esferas. 

Contato: (51) 3289-1426 | comunicacaoPGM@portoalegre.rs.gov.br | cerimonialPGM@portoalegre.rs.gov.br  

 



Coordenação Administrativo-Financeira - CAF 
É o órgão de controle, supervisão e orientação estratégica das atividades relacionadas à gestão de pessoas, 
serviços gerais, materiais e patrimônio, contratos e orçamento, projetos e obras de engenharia, gestão da 
qualidade e produtividade da PGM. É composta pelas seguintes Unidades de Trabalho : 

• Assessoria de Planejamento e Fundos - ASSEPLA 
• Equipe de Análise de Cálculos Judiciais - EACJ 
• Coordenação de Gestão, Qualidade e Produtividade - CGQP 
• Gerência de Engenharia e Arquitetura - GEAR 
• Gerência de Recursos Humanos - GRH 
• Gerência de Serviços e Materiais - GSM  

• Equipe de Compras e Contratos - ECC 
• Equipe de Patrimônio e Materiais - EPMAT 

• Setor de Contratos - SECON 

Contato: (51) 3289-1494/1429 | caf@pgm.prefpoa.com.br 

A GSM, além de suas atribuições administrativas internas, também é o setor responsável pelo protocolo das 
Requisições de Pequeno Valor - RPV.  Acesse a Carta de Serviços e saiba mais. 

Contato: (51) 3289-1494 (fone e WhatsApp) | gaa@pgm.prefpoa.com.br  

O SECON é responsável pelo registro, arquivo e assinaturas dos contratos, termos de compromisso e 
convênios onde o Município é parte. 

Contato: (51) 3289-1611 (fone e whatsapp) | contratos@pgm.prefpoa.com.br 

 
Central de Conciliação 
Tem por competência prevenir e solucionar, de forma consensual, conflitos decorrentes de processos 
administrativos ou judiciais no âmbito da Administração Pública Municipal.  
Para saber mais sobre os serviços da Central acesse: Câmara de Indenizações Administrativas—CIA e 
Câmaras de Mediação e Mediação Tributária—CMC/CMCT. 

Contato: (51) 3289-1176 (fone e whatsapp) 
CIA:  cia@portoalegre.rs.gov.br 
CMC/CMCT: cmc@portoalegre.rs.gov.br | cmct_pgm@portoalegre.rs.gov.br  

 

Centro de Estudos de Direito Municipal - CEDIM 
É responsável pela divulgação da produção técnico-científica dos profissionais da área jurídica da 
administração municipal, bem como a promoção e o desenvolvimento de estudos que resultem no 
aprimoramento da atuação jurídica municipal. Também está na sua competência, junto com a Biblioteca, a 
edição da Revista da PGM, que podem ser acessadas neste link e para acompanhar os eventos realizados 
pelo CEDIM clique aqui . 

Contato: (51) 3289-1482/1398 | cedim_pgm@portoalegre.rs.gov.br 

 

Comissão Permanente de Inquérito - CPI 
Tem por competência o processamento dos inquéritos administrativos disciplinares que envolvam os 
servidores da Administração Pública Direta do Município de Porto Alegre. 
A Comissão é composta por funcionários estáveis, com formação superior, sendo que a presidência é 
ocupada por um(a) procurador(a) municipal. 

Contato: (51) 3289-1541 

https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/protocolo-de-requisicao-de-pequeno-valor-rpv
https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/indenizacoes-administrativas
https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/mediacao-e-conciliacao-formas-de-resolucao-de-conflitos
https://prefeitura.poa.br/pgm/revista-da-pgm
https://prefeitura.poa.br/pgm/eventos


Coordenação de Licitações e Contratos - CLC 
Órgão responsável pela análise dos contratos encaminhados por todas as Secretarias da Administração 
Municipal Centralizada, decorrentes das licitações efetuadas nas modalidades concorrência, tomada de 
preços e pregão ( nos valores de concorrência e tomada de preços), convênios, protocolos de intenções e 
respectivos termos aditivos. Também faz a análise de Termos de Permissão de Uso (TPU´s)  e instrumentos 
jurídicos relacionados a serviços públicos antecedidos de licitação.  

Contato: (51) 3289-1405 (fone e whatsapp) | clc@pgm.prefpoa.com.br 

Sob sua responsabilidade estão:  

Gerência Judicial de Licitações e Contratos - GJLC: responsável pelo atendimento de todos os processos 
judiciais da Administração Direta cujo objeto se relacione com licitações e contratos, e  

Contato: (51) 3289-1405 (fone e whatsapp) | gjlc@portoalegre.rs.gov.br 

Gerência Consultiva de Licitações e Contratos - GCLC: realiza atendimento a consultas jurídicas, elaboração 
de informações e pareceres cujo objeto seja relativo a licitações e contratos administrativos. 

Contato: (51) 3289-1153 | gclc@portoalegre.rs.gov.br 

 

Coordenação das Procuradorias Setoriais e Especializadas Autárquicas – CPSEA 
A coordenação das Procuradorias Setoriais e Especializadas Autárquicas (CPSEA) promove o intercâmbio e 
a integração de informações entre as procuradorias municipais setoriais e procuradorias especializadas 
autárquicas.   

Contato:  (51) 3289-1275 (fone e whatsapp) | cpsea@pgm.prefpoa.com.br 

Procuradorias Municipais Especializadas Autárquicas: 

• PME-DMAE - Água e Esgoto 

Contato: 3289-9710/9243 
Endereço: Av. 24 de outubro,  200 
GEF - Gerência de Execução Fiscal: (51) 3289-9705 | gef@pgm.prefpoa.com.br  

GSP - Gerência de Serviços Públicos: (51) 3289-9706 | gsp@pgm.prefpoa.com.br 

GLCPI - Gerência de Licitações, Contratos, Patrimônio e Indenizações: (51) 3289-9719/9265 | 
glcpi@pgm.prefpoa.com.br  

• PME-DEMHAB - Habitação  

Contato: (51) 3289-7274 /7116 | pme-demhab@portoalegre.rs.gov.br  

Endereço: Av. Princesa Isabel, 1115  

• PME-DMLU - Limpeza Urbana  

Contato: (51) 3289-6930/6921/6876 | pme3@pgm.prefpoa.com.br  

Endereço: Av. da Azenha, 631  

•  PME-FASC - Assistência Social e Cidadania  

Contato:  (51) 3289-4950 | pme-fasc@portoalegre.rs.gov.br 

Endereço: Av. Ipiranga, 310  

• PME-PREVIMPA: 

Contato: (51) 3289-3533 | earj@portoalegre.rs.gov.br  
Rua Gen. João Manoel, nº 50 – térreo, mezanino e terceiro andar  



Procuradorias Municipais Setoriais:       

•  PMS 01 - Matéria de Pessoal  
Contato: (51) 3289-1277 | pms01@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 02 - Saúde (SMS)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms02@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 03 - Educação (SMED)  
Contato: (51) 3289-1728 | pms03@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 04 - Serviços Urbanos (SMSURB), Obras e Infraestrutura (SMOI) e Mobilidade Urbana (SMMU)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms04@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 05 - Cultura (SMC)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms05@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 06 - Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAMUS)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms06@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 07 - Desenvolvimento Social (SMDS), Habitação e Reg. Fundiária (SMHARF), Segurança 
(SMSEG) e Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms07@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 08 - Gabinete do Prefeito (GP), do Vice-Prefeito (GVP) e PGM, Secretaria Municipal da 
Fazenda (SMF) e da Governança (SMGOV)  

 Contato: (51) 3289-1275 | pms08@pgm.prefpoa.com.br  

• PMS 09 - Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE), Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(SMDET), Transparência e Controladoria (SMTC) e Administração e Patrimônio (SMAP)  
Contato: (51) 3289-1275 | pms09@pgm.prefpoa.com.br  

 

Procuradoria de Acompanhamento em Processo Eletrônico - PAPE 
É o órgão de assessoramento da PGM nos assuntos afetos aos processos eletrônicos, tanto internamente 
quanto aos em que o Município seja parte integrante, assim como perante o Poder Judiciário. 

Contato: (51) 3289-1689 | pape@pgm.prefpoa.com.br 

 

Procuradoria de Controle das Comissões Judicantes - PCCJ 
É de sua competência realizar diagnósticos periódicos da atuação das Comissões Judicantes, e baseados 
neles, estabelecer ações estratégicas, rotinas, procedimentos e fluxos padronizados de atuação. 

Contato: (51) 3289-1554 | pccj@portoalegre.rs.gov.br 

Gerência de Comissão Judicante 1 – CGJ1: (51) 3289-9265 - gcj1-pgm@portoalegre.rs.gov.br 
Gerência de Comissão Judicante 2 – CGJ2: (51) 3289-1153 - gcj2-pgm@portoalegre.rs.gov.br 

 

Procuradoria de Relações Institucionais e Controle - PRIC 
É responsável pelo relacionamento da PGM com os órgãos de controle, principalmente Ministérios Públicos 
e Tribunais de Contas de todas as esferas. 

Contato: (51) 3289-1480  
PRIC-RIC (MP, Defensoria...): ric@pgm.prefpoa.com.br 
PRIC-TCE (Tribunal de Contas do Estado do RS): asseaei_tce@pgm.com.br 



Procuradoria-Geral Adjunta de Pessoal e Serviços Públicos - PGA-PSP 
Atua nas demandas relacionadas aos serviços públicos sob responsabilidade do Município e na garantia de 
legalidade nas relações do Município para com o seu quadro de pessoal estatutário e celetista (servidores 
públicos), bem como na defesa dos interesses do Município em processos de causas trabalhistas. 

Contato: (51) 3289-1660 |  pgapsp-pgm@portoalegre.rs.gov.br 

Responsável pelo gerenciamento das seguintes Procuradorias Jurídicas: 
 

Procuradoria de Pessoal Estatutário - PPE 
Responsável pela defesa judicial dos interesses do Município nas ações em que uma das partes é servidor 
estatutário ou o Sindicato dos Servidores Municipais – SIMPA.  

Contato: (51) 3289-1466 (fone e WhatsApp) | ppe@pgm.prefpoa.com.br 
 

Procuradoria de Pessoal Celetista - PPC 
Atua no âmbito judicial e administrativo em demandas de servidores públicos com vínculo celetista e nas 
promovidas por trabalhadores de empresas contratadas pelo Município. 

Contato: (51) 3289-1483 | ppc@pgm.prefpoa.com.br 
 
Procuradoria de Serviços Públicos - PSP 
Responsável pela defesa judicial nas demandas individuais e coletivas relativas aos serviços públicos sob 
responsabilidade do Município.  

Contato: (51) 3289-1423 | psp@pgm.prefpoa.com.br 

 

Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio-Ambiente - PGA-DPUMA 
Atua no plano administrativo e judicial para a proteção do patrimônio cultural e ambiental dos bens 
públicos municipais de uso comum e dos bens públicos destinados a uso especial,  para o desenvolvimento 
da política habitacional, da regularização da ocupação do solo urbano, zoneamento e edificações. 

Contato: (51) 3289-1660 | pga.dpuma@pgm.prefpoa.com.br 

Responsável pelo gerenciamento das seguintes Procuradorias Jurídicas: 
 

Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público - PPDP 
Defende os interesses do Município nos assuntos relacionados aos seus bens imóveis, ajuizando ações de 
reintegração de posse, reivindicatórias e de desapropriação. Analisa, elabora e emite manifestações 
jurídicas sobre o patrimônio mobiliário e imobiliário da cidade.  

Contato: (51) 3289-1486 | ppdp@pgm.prefpoa.com.br 

Sob sua responsabilidade está a:  

Gerência de Aquisições  e Escrituras e Gerência - GAESC: responsável pela elaboração de minutas de 
decretos de declaração de utilidade pública, termos de compromisso e escrituras relativos à aquisição de 
imóveis por parte do Município. Além de atuar na elaboração, revisão, análise e manifestação jurídica sobre 
quaisquer escrituras públicas que envolvam imóveis próprios municipais e no controle de processos de 
retificação de matrículas e/ou registros de títulos  imobiliários de terceiros para prestação de anuência do 
Município.  

Contato: (51) 3289-1457 | gaesc-pgm@portoalegre.rs.gov.br 



Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária - PARF 
Atua na regularização fundiária jurídica e registral em processos coletivos, por meio da orientação jurídica, 
coleta de documentação e encaminhamento para registro. Além disso, também fomenta e participa da 
resolução extrajudicial de conflitos relativos às áreas sujeitas à regularização fundiária antes da propositura 
da ação. Para saber mais sobre o serviço da PARF, acesse a Carta de Serviços. 

Contato: (51) 3289-1485 (fone e WhatsApp) | parf@pgm.prefpoa.com.br  
 

Procuradoria de Indenizações - PIND 
Atua como autor, réu ou interessado nas ações judiciais de indenização, que não sejam relacionadas à 
matéria das outras procuradorias especializadas.  

Contato: (51) 3289-1481 (fone) | (51) 3289-1465 (WhatsApp) | pind@pgm.prefpoa.com.br 
 
Procuradoria de Urbanismo e Meio-Ambiente - PUMA 
Atua, administrativa e juridicamente, dos assuntos relativos à implantação da legislação urbanística e de 
proteção ao meio ambiente, em todas as interfaces que se relacionam na forma como o cidadão usa a 
propriedade no meio urbano, as suas interferências no meio natural e cultural e as relações do ambiente 
construído.  

Contato: (51) 3289-1402 | puma@pgm.prefpoa.com.br 
 

Procuradoria-Geral Adjunta de Assuntos Fiscais - PGA-AF 
Atua na defesa da Fazenda Municipal em ações e processos de qualquer natureza, inclusive mandados de 
segurança relativos à matéria fiscal. Atua, ainda, na cobrança dos tributos municipais inscritos em dívida 
ativa, isto é, os impostos e taxas não pagos pelos contribuintes, de forma amigável ou através de execução 
judicial. 

Contato: (51) 3289-1660 | pga.af@pgm.prefpoa.com.br 

Responsável pelo gerenciamento das seguintes Procuradorias Jurídicas: 
 
Procuradoria Tributária - PTR 

Atua judicial e extrajudicialmente na defesa do Município em questões relacionadas  aos tributos de sua 
competência. Integram a PTR, as seguintes gerências: 

Gerência de Dívidas Não Tributárias - GDNT: atua judicial e consultivamente sobre a cobrança de créditos 
não tributários inscritos em dívida ativa.  
Email: gdnt-pgm@portoalegre.rs.gov.br 

Gerência de Precatórios e Contencioso Estratégico - GPCE: responsável pelas ações de precatórios, atua 
em parceria com a Câmara de Conciliação de Precatórios da Central de Conciliação da PGM.  
Email: gpce-pgm@portoalegre.rs.gov.br  

Contato: (51) 3289-1424/1422 | ptr@pgm.prefpoa.com.br  

 
Procuradoria da Dívida Ativa (EXECUÇÃO FISCAL) - PDA 
A Procuradoria da Dívida Ativa é responsável pela cobrança da dívida ativa do Município por meio judicial 
(execuções fiscais), assim como pela emissão de pronunciamentos sobre assuntos fiscais e tributários.  

Contato: (51) 3289-1462 | pda@pgm.prefpoa.com.br 

Sob sua responsabilidade estão:  

https://prefeitura.poa.br/pgm/pgm-e-sua-estrutura#:~:text=Atua%20na%20regulariza%C3%A7%C3%A3o,de%20Servi%C3%A7os.


Gerência de Distribuição e Análise de Processos - GDAP: responsável pela triagem e análise preliminar dos 
processos e sua distribuição. 
Email: pda@pgm.prefpoa.com.br 

Gerência de Assuntos Estratégicos e Fiscais - GAEF: desenvolve ações estratégicas que envolvam à 
recuperação de créditos fiscais de grandes contribuintes.  
Email: gaef-pgm@portoalegre.rs.gov.br  

Posto de Atendimento de Execução Fiscal - PAEF: presta atendimento aos contribuintes que apresentam 
débitos fiscais em cobrança judicial.  
Para acessar os serviços do Posto de Atendimento de Execução Fiscal - PAEF clique aqui.  
Contato: (51) 3289-5036 
WhatsApp: https://wa.me/555132891540 - opção 3 “Realização de Parcelamento de Dívidas em Cobrança Judicial” 

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 7º andar, sala 704 - Novo Foro Central 
O horário de atendimento presencial do Posto está vinculado ao do Foro, por isso fique atento às nossas 
redes sociais. 

 
 
 
 

 

https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/iptu-e-issqn-dividas-em-execucao-fiscal

