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Na caixa Cidadão, 
clique no botão 

Acesso POA.



ou acessar usando 
seu login nos 

principais serviços 
na Internet.

Você pode cadastrar 
seu e-mail ou

Essa tela é 
unificada para 

acesso a todos os 
sistemas da 

Prefeitura de Porto 
Alegre.

Importante! O e-mail que 
você usar para se 

cadastrar vai ser a sua 
chave de acesso única*.

* Todas as requisições 
abertas serão vinculadas a 

um único e-mail.



Aqui você vai poder 
acessar todas as 
suas solicitações.

Nesta área de pesquisa, você tem 
orientações e/ou o acesso ao 
serviço procurado, à medida que 
digita os termos desejados.

No menu de serviços, os itens comuns a 
todos os tributos são exibidos na guia 

“Geral”. Para acessar algo relacionado a 
um tributo específico, basta clicar no 

nome do tributo.



Você pode pesquisar o serviço 
no menu geral, comum a 

todos os tributos, ou filtrar 
aqueles específicos de cada 

tributo.



Ou, ainda, você pode 
acessar o serviço desejado 
aqui.

Se você digitar o termo 
procurado e se já 

tivermos uma página de 
orientações, o resultado 

aparece abaixo.

Os conteúdos de 
orientação estão sendo 

revisados e serão 
disponibilizados na 

medida que vão ficando 
prontos.



Selecionado o 
serviço desejado, 
basta preencher 
todos os campos 

com as 
informações 
solicitadas e 

clicar no botão 
Criar.



Clicando em Solicitações você acessa todas 
as solicitações vinculadas ao e-mail que  

você cadastrou.

Nestas áreas em azul, 
você pode filtrar todas as 

suas solicitações ou, 
ainda, utilizar a 

ferramenta de busca para 
encontrar uma 

determinada requisição.

Neste campos temos os principais dados dos chamados que você 

já abriu. Eis alguns:

• Referência: é o número do seu ticket de atendimento, uma 

espécie de protocolo para acompanhamento.

• Resumo: a identificação da sua solicitação. Por exemplo, guias 

de pagamento, parcelamento, certidões, etc.

Principais Status:

Chamado foi devolvido pedindo esclarecimento ou 
documentação complementar. Procure responder 
com rapidez.

Chamado atendido, clique nele para ler a resposta 
recebida.

Você reabriu o chamado e está aguardando resposta.

Chamado aguarda distribuição ou está em 
atendimento.

Por padrão, o sistema vai apresentar os chamados 
abertos. Se sua requisição já foi atendida, clique 

neste campo para selecionar aqueles já atendidos.



Exemplo de um chamado, 
onde toda a conversa entre o 
contribuinte e a Secretaria da 

Fazenda fica registrada.

Se o seu chamado já foi atendido, 
mas a resposta não for 

satisfatória, reabra o chamado 
adicionando seu comentário neste 

campo. Se quiser, é possível 
anexar documentos também.

Observe o status FECHADO, 
indicando que a requisição já 
foi atendida.

Se porventura foi solicitada 
nova documentação ou 

esclarecimento para você, 
(status= Aguardando 

Contribuinte), é nesse mesmo 
campo que você vai retornar a 

informação ou documento 
faltante para a Secretaria. 



Observe o status REABERTO, 
indicando que a requisição foi 

novamente enviada para a 
Secretaria da Fazenda.

Só reabra uma requisição 
quando estiver tratando do 

mesmo assunto do 
chamado original.

Para tratar de um novo 
assunto é necessário abrir 

uma nova requisição.



Além de conferir a resposta no 
Portal, você vai receber um e-mail 

em resposta à sua solicitação.

Quando você receber o e-mail com 
a indicação de finalização do seu 
chamado, enviaremos também 

estas estrelas para você avaliar 
nosso atendimento.

Além de ser muito rápido fazer a 
avaliação, sua resposta é 

fundamental para nós 
mensurarmos a qualidade do 

serviço que estamos prestando a 
você.

Obrigado!



Ficou em dúvida?

Site: prefeitura.poa.br/smf

E-mail: atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br

Telefone: 156 - opção 4 ou (51) 3289.0156 - opção 4 para ligações de 

outras cidades, das 9h às 16h.
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