
COVID-19
PORTÃO CONTRA

COVID-19
PORTÃO CONTRA

Após aprovação de Lei, Portão será 
um dos primeiros municípios a 
efetivarem a aquisição, assim 
que disponível no mercado.

PORTÃO SAI NA FRENTE E SE 
PREPARA PARA AQUISIÇÃO 
DIRETA DE VACINAS:

Após aprovação de Lei, Portão será 
um dos primeiros municípios a 
efetivarem a aquisição, assim 
que disponível no mercado. @prefeituradeportão

www.portao.rs.gov.br

(51) 3500.4200

100 Dias de Governo
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SAÚDE
PORTÃO É REFERÊNCIA EM 
TESTES PARA COVID-19:
Um dos poucos municípios a efetuarem a testagem 
em massa da comunidade, através de testes adquiri-
dos com recurso municipal.

AÇÕES EFICAZES CONTRA O CORONAVÍRUS:
Tratamento precoce;
Profilaxia: atuando nos fatores de prevenção de doenças;
Incentivo a hábitos saudáveis;
Isolamento social de positivados e contactantes;
Protocolos específicos;
Sanitização de espaços públicos;
Ações da Vigilância/Fiscalização também nos finais de semana.

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO:

HOSPITAL DE PORTÃO: 
Aumento de leitos clínicos e de 
equipes de saúde. 

Repasse mensal 
R$342.600,00

+8mil ATENDIMENTOS 
EM 100 DIAS

+5mil testes adquiridos
R$127.585,00 investidos

100 Dias de Governo

CENTRO DE ESPECIALIDADES:
Segunda a sexta: 8h às 22h 
Sábados e domingos: 8h às 17h.



EXEMPLO NA VACINAÇÃO:           
Vacinação em sistema Drive-Thru, vacinação domiciliar, organização do 
fluxo de vacinas, transparência e organização na distribuição e 
aplicação.

ACOMPANHAMENTO REMOTO:
As equipes de saúde realizam toda a assistência necessária no tratamen-
to, com medicamentos entregues diretamente em casa, para os 
pacientes e seus contactantes.

DOSES APLICADAS DE VACINA COVID-19, por Grupos Prioritários: 
Brasil 2021 PORTÃO/RS

Dados disponíveis em:  www.localizasus.saude.gov.br/  |  Acessados em: 09/04/21.

100 Dias de Governo

ALEGRIA E SAÚDE:
Os mutirões de vacinação realizados aos sábados, são animados pela 
equipe da Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo, que proporciona a 
apresentação musical e interação com os idosos que comparecem para 
imunização, bem como com as profissionais de saúde.

TELEMONITORAMENTO E TELECONSULTA:
A Secretaria de Saúde desenvolve os serviços de teleconsulta, além do 
telemonitoramento aos pacientes com covid-19 e seus contactantes, reali-
zando o acompanhamento diário dos casos. 
O Programa já atendeu mais de 500 pacientes.
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EDUCAÇÃO
RETORNO SEGURO DAS AULAS 
PRESENCIAIS:

Através do Plano de Retorno das Escolas Municipais, 
a Secretaria de Educação de Portão já está preparada 
para a volta gradual e híbrida das aulas presenciais, 
assim que estabilizada a situação da pandemia.
Todos os professores e funcionários das Escolas do 
Município foram testados para COVID-19, visando a prevenção 
de possíveis contágios pelo vírus na volta às aulas. Além da 
aquisição de EPI’s para todas as Escolas. 
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MELHORIAS
NAS 
ESCOLAS:

Durante o período em que as Escolas 
estavam fechadas, a Secretaria de Obras 
realizou a manutenção dos espaços 
através de obras de melhorias:

- Plano de Prevenção e Combate a 
Incêndio PPCI nas EMEFS e EMEIS;

- Obras de Infraestrutura na EMEI Pingo 
de Gente no valor de R$385.028,85;
- Reforma EMEI MEU CANTINHO no valor 
de R$573.125,33;

- Muro na EMEF EDMUNDO KERN no valor 
de R$123.926,05;

- Cobertura Metálica  na EMEF Vila São 
Jorge, no valor de R$43.702,37;

-Reforma EMEF Antônio José de Fraga, 
R$20.925,10;
- Fase de conclusão da Creche Parque 
das Hortênsias: R$1.853.775,61.

MATERIAIS ESCOLARES:

Continuidade na entrega dos Kits de 
materiais escolares a todos os 

4.894 alunos da rede municipal.

KITS HIGIENE:
Estojos individualizados com álcool em gel, 
sabonete líquido e duas máscaras, para uso 

dos alunos.

MERENDA ESCOLAR:
Prefeitura garante a entrega de Kits de 

Alimentação Escolar para 1.400 famílias de estudantes.
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BLOCOS DE 
ATIVIDADES:
 
Para manter o vínculo e a motivação ao aprendiza-
do de nossas crianças e estudantes, os professores 
planejam e as escolas da rede municipal estão 
enviando blocos de atividades não presenciais, em 
formato virtual através de redes sociais às famílias 
para que realizem em suas casas, com adesão de 
96% das famílias. As famílias que não tiveram 
acesso virtual recebem as atividades em casa. 

Formação de 
professores 
e gestores 

Abertura do 
ano letivo com Drive-Thru

Live para 
as Famílias

AGRICULTURA
INVESTIMENTO NO 
AGRO-NEGÓCIO

Governo está focado e atento ao 
Setor Primário, oferecendo toda a 
assistência possível em maquinário 
e insumos, buscando o desenvolvi-
mento do setor.
 

FEIRA DO 
PEIXE 2021:
3 toneladas de peixes 
vendidas durante 
os 3 dias de evento.

VISITAS AOS 
PRODUTORES:
Estabelecendo  um 
relacionamento mais 
próximo com os agri-
cultores, recebendo o 
retorno dos trabalhos 
realizados.

LIVES:



OBRAS
MUTIRÃO DE SERVIÇOS:
#ComunidadeAtiva #parceria #coletivo

O Primeiro Mutirão de Serviços ocorreu no 
Parcão, e contou com serviços voluntários de  
capina, poda, roçada, pintura, manutenção 
elétrica , ensaibramento da pista, colocação de 
areia nas quadras e limpeza. O Projeto tem 
como objetivo embelezar e limpar locais da 
cidade, deixando em melhores condições de 
uso.  O ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE FOI 
FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DO PROJETO!

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

+ 750 trocas
de lâmpadas

GALHOS E
ENTULHOS

+ 700 cargas
recolhidas

SALA DO EMPREENDEDOR
DESENVOLVIMENTO:
Duplicada a capacidade de atendimento da Sala do Empreendedor, unificando e 
agilizando processos para melhor atender os empresários que queiram investir
em Portão.

ACESSO ONLINE:
Os documentos importantes para os empreendedores estão disponíveis 
no site através do menu:
www.portao.rs.gov.br/noticia/431/sala-do-empreendedor

Vem muito 

MAIS
por aí...
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PROTOCOLO WEB: Acesse através do site da Prefeitura: 
https://portao.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/

NOVIDADES:

Operação 
Tapa-Buracos 

Alargamento de 
acostamento na 
R. Estância Velha

Nova 
Retroescavadeira

R$249mil

 
Nova Equipe de 

Iluminação Noturna
das 16h às 22h

WhatsApp 
SEMPOV:

(51) 9 9733.1949



ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

SINE – Intermediação de Mão de Obra e 
captação de vagas;

FGTAS – Seguro Desemprego, Carteira de 
Trabalho (Online);

IGP – Carteira de Identidade;

Junta Militar – Alistamento Militar e 
documentações;

Defesa Civil – Serviço de Prevenção e 
Proteção a comunidade;

Cadastro Único - Cadastro Único para 
Programas e Benefícios Sociais.

CULTURA, DESPORTO E TURISMO  

GOVERNO SEGUE ASSISTINDO A 
COMUNIDADE COM A ENTREGA 
DE CESTAS BÁSICAS

A distribuição de Cestas Básicas para 
famílias em situação de vulnerabilidade, 
inclusive que estejam passando por 
alguma necessidade em razão da pandemia, 
segue no CRAS, através de avaliação de 
critérios técnicos. 

Governo unifica Cadastro Único e SINE, 
direcionando o cidadão para recolocação 
no mercado de trabalho.

CASA DA CIDADANIA:

Serviços:

100 Dias de Governo

PÁSCOA 2021
A decoração municipal de 

Páscoa contou com a arte da 
comunidade, nos ovos de MDF 

embelezando nossa cidade. 

CONSELHO DO DESPORTO
Após 31 anos, o CMD está 

criado e atuando. O Próximo 
passo é a criação do Fundo 

Municipal do Esporte.

TRANSPORTE GRATUITO
Apoio à equipes e atletas que 
disputam competições, após 

análise.

CONCURSO DE POEMAS
De forma virtual, o 1º Concurso 
de Poemas da cidade engajou a 

comunidade, valorizando os 
mais de 60 poetas inscritos! 

LIVES 
Proporcionando acesso à 
Arte e Cultura, as Lives 
aproximam e trazem 
entretenimento em 
tempos tão difíceis.



GESTÃO 
EM FOCO
GOVERNO TRABALHA COM 
4 SECRETÁRIOS
União de pastas, e folha de pagamento enxuta totalizam 42,4%: 
UM DOS MENORES ÍNDICES DA REGIÃO. 

AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
COORDENADAS PELO
PREFEITO E VICE:
Roçada, poda de árvores e pintura de 
meio-fio, são algumas das ações 
voluntárias realizadas pelos governantes 
da cidade, que contam com a parceria da 
comunidade e o trabalho voluntário dos 
colaboradores da Prefeitura.

REDES SOCIAIS:
Notícias atualizadas em primeira mão 
via  facebook e instagram: 
@prefeituradeportão.

A SEMANA EM 1 MINUTO
Vídeos com a prestação de contas 
semanal, das principais ações 
realizadas pela Prefeitura.

O QUE VEM POR AÍ...
TRANSAÇORIANA
Portão e Capela de Santana 
receberão a destinação de 
R$8milhões do senador Luis 
Carlos Heinze (PP/RS)  para a 
pavimentação da rodovia.

Portão foi contemplado pelo 
projeto que consiste na 
construção de área esportiva à 
população, com estrutura 
sustentável. Já foi assinado 
termo de parceria, e o projeto 
deve ser implantado em breve.

BRASIL EM CAMPO

AUXÍLIO
EMERGENCIAL:

                    Em parceria com a Caixa  
a Prefeitura Municipal 

              iniciou os atendimentos do 
Auxílio Emergencial 2021, no Centro de 
Eventos, das 8h às 13h, de segunda à 
sexta-feira, para ajudar a população nos 
acessos ao Aplicativo Caixa Tem.

GEOREFERENCIAMENTO/REURB:
Iniciados serviços para reconheci-
mento de coordenadas geográficas 
de áreas do município, e medidas 
para a regularização destes locais.

NOVA CICLOVIA: 537 metros de 
ciclovia na R. Estância Velha.

SANEAMENTO: Extensão de redes 
pluviais em pontos urbanos. 

PAVIMENTAÇÃO: Estudos em anda-
mento para a pavimentação de ruas 
no município.


