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GABINETE DO PREFEITO

Carta de Serviços - Gabinete do Prefeito

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Atendimento à população pelo Prefeito, Vice-Prefeito e Chefe de Gabinete com encaminhamento das demandas aos
setores competentes.

ETAPAS DO SERVIÇO: Uma vez agendado e/ou encaminhada a solicitação de agenda, a mesma é
marcada com o Prefeito, Vice-prefeito ou Chefe de Gabinete, informando-se ao solicitante acerca do
horário e data.
 

JUSTIFICATIVA: Quando a solicitação se der via e-mail ou telefone, o requerente receberá a resposta
através do e-mail informado ou através de ligação telefônica acerca da disponibilidade de agenda.
 

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Consiste  em  disponibilizar  atendimento  à  população  e  prestar  encaminhamento  das
solicitações. Via e-mail do gabinete gabinetesaochico@gmail.com;
Via telefone 3244-1214;

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  O  agendamento  será  realizado  tão  logo  haja  agenda  disponível,
informando-se ao solicitante.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Carta de Serviços - Fazenda - Fiscalização - Alvará

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

DOCUMENTAÇÃO:  Documentos  necessários:  Conforme  listas  disponíveis  no  site  da  Prefeitura:
<https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/portal/secretarias/21/secretaria-municipal-da-fazenda/> 

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
fiscalsaochico@gmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Dispondo de toda documentação (prazo máximo de 07 dias).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:fiscalsaochico@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Fiscalização - Gestão dos
parcelamentos de ISS e taxas decorrentes do exercício do poder de
polícia, estorno e notificação ao contribuinte

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online    

FORMAS DE ACESSO:   Online    

Interno. Site da Prefeitura;
Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
fiscalsaochico@gmail.com
issqnsaochico@hotmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme legislação vigente.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:fiscalsaochico@gmail.com
mailto:issqnsaochico@hotmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Fiscalização - ITBI

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ETAPAS DO SERVIÇO:  Enviar solicitação nos canais informados /  retorno com o boleto e guia já
avaliada.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Presencial e remoto.
Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
fiscalizacaosaochico@zipmail.com.br  

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 10 dias. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h. 

mailto:fiscalizacaosaochico@zipmail.com.br


Carta de Serviços - Fazenda - Fiscalização - Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ETAPAS DO SERVIÇO: Cadastro na ferramenta online, geração de credencial de acesso, emissão online
das notas fiscais de serviço

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Site da Prefeitura;
Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
fiscalsaochico@gmail.com
issqnsaochico@hotmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme legislação vigente.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:fiscalsaochico@gmail.com
mailto:issqnsaochico@hotmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Fiscalização - Protocolo de alterações
do cadastro imobiliário (IPTU).

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Serviço de Alteração de Cadastro Imobiliário.

DOCUMENTAÇÃO: Documentos necessários:
Conta de água/luz
Matrícula do imóvel
Documento de identidade
Outros documentos que se fizerem necessários.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Certidão negativa de
débitos de imobiliário E Geral de pessoa Física

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ETAPAS DO SERVIÇO: - No site: entrar na aba “ IPTU E ISSQN” ir em Certidão Negativa de Débito -
Geral, inserir o código do contribuinte e o CPF e emitir a certidão.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Instrução e protocolo de
isenções, impugnação, compensações de IPTU e outros.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Instrução e protocolo de
isenções, impugnação, compensações de IPTU e outros.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Instrução e protocolo de
isenções, impugnação, compensações de IPTU e outros.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Parcelamento de Tributos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

ETAPAS DO SERVIÇO: Enviar solicitação nos canais informados / retorno com o carnê e termo de
acordo do parcelamento.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 dias

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação - Segunda via de carnê de
IPTU e outros tributos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Segunda via de carnê de IPTU e outros tributos

ETAPAS DO SERVIÇO: No site: entrar na aba “ IPTU E ISSQN” ir em gerar boleto, inserir o código do
imóvel e o CPF do contribuinte e emitir a parcela desejada.
Enviar solicitação nos canais informados/ retorno com o carnê e termo de acordo do parcelamento.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: No site: no mesmo momento;
 Canais de atendimento

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda - Tributação/Fiscalização - Protocolo de
alterações do cadastro imobiliário.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

DOCUMENTAÇÃO: Conta de água/luz
Matrícula do imóvel
Documento de identidade
Outros documentos que se fizerem necessários.

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


Carta de Serviços - Fazenda -Instrução e protocolo de isenções,
impugnação, compensações de IPTU e outros.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Telefone      Presencial

ACOMPANHAMENTO: Através dos canais de atendimento:
Balcão, WhatsApp e e-mail.

FORMAS DE ACESSO:   Telefone      Presencial

Através  do  balcão  de  atendimento  ou  pelo  WhatsApp  54  32441175;  ou  no  e-mail
iptusfp@gmail.com
Iptusfp2@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:iptusfp@gmail.com
mailto:Iptusfp2@gmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atendimento para Adolescentes e Adultos com Transtornos Mentais
Graves, Severos e Persistentes Relacionados ao uso de Sustâncias
Psicoativas

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no atendimento a adolescentes e adultos com transtornes mentais graves em decorrência do uso de
substâncias  psicoativas  através  de  consultas/atendimentos  individual  e  em  grupo  na  área  da  psiquiatria,
enfermagem, assistência social, psicologia e demais áreas afins.·.
 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Contato  inicial  com  o  serviço,  acolhimento,  determinação  do  plano  de
atendimento.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico na unidade de saúde mental.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Demanda espontânea, encaminhamentos da Atenção Básica e rede hospitalar e serviços afins
da administração pública.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  Conforme disponibilidade de agendamento do serviço a  partir  da
consulta de acolhimento.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Academia do SUS

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no serviço de disponibilização de espaço, físico, equipamentos, aparelhos e profissionais para a realização
e atividades físicas e práticas corporais com intuitos e promoção da saúde.

 

DOCUMENTAÇÃO: Cartão SUS e documentos pessoais.
 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Demanda  espontânea  ou  encaminhamento,  avaliação  inicial  individual  e
definição de atividades apropriadas.

 

ACOMPANHAMENTO: Mediante contato presencial ou pelo telefone.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente através de profissionais da rede de atenção básica do Município.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme disponibilidade de atividades.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Alvará Sanitário - Renovação

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na Licença emitida pela Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária aos empreendimentos e
atividades econômicas para seu funcionamento em virtude do cumprimento à legislação sanitária. É emitida junto
ao processo de abertura de empreendimentos, alteração de cadastro e renovação anual e possui validade de um
ano a partir da data de emissão.

ETAPAS DO SERVIÇO: O empreendedor deverá protocolar a solicitação e aguardar a vistoria. Ocorrerá
vistoria sem agendamento prévio para a constatação ou não das exigências sanitárias. Poderão ser
necessárias diversas vistorias, até que o empreendimento atenda à legislação. No caso da renovação de
alvará o empreendedor deverá protocolar a solicitação a aguardar análise da equipe de profissionais.

ACOMPANHAMENTO: Mediante contato presencial ou pelo telefone.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Nos casos de abertura de empresa ou alteração cadastral, o requerente deverá protocolar
pedido junto ao setor de Protocolo Geral na prefeitura.
Unidade organizacional responsável pela execução/encaminhamento
Departamento de Ações de Saúde/Setor de Vigilância Sanitária.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Até 60 dias, podendo ser mais breve de acordo com a necessidade do
empreendimento, riscos à saúde e disponibilidade de agenda do setor. O prazo para liberação do alvará
sanitário também depende da adequação do empreendimento em relação à legislação.



Carta de Serviços - Saúde - Alvará Sanitário - Renovação de Alvará
Sanitário

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na Licença emitida pela Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária aos empreendimentos e
atividades econômicas para seu funcionamento em virtude do cumprimento à legislação sanitária. É emitida junto
ao processo de abertura de empreendimentos, alteração de cadastro e renovação anual e possui validade de um
ano a partir da data de emissão.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
O  empreendedor  deverá  protocolar  a  solicitação  e  aguardar  a  vistoria.  Ocorrerá  vistoria  sem
agendamento prévio para a constatação ou não das exigências sanitárias. Poderão ser necessárias
diversas vistorias, até que o empreendimento atenda à legislação. No caso da renovação de alvará o
empreendedor deverá protocolar a solicitação a aguardar análise da equipe de profissionais.

 

ACOMPANHAMENTO: Mediante contato presencial ou pelo telefone.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelos profissionais do Setor de Vigilância Sanitária.
Nos casos de abertura de empresa ou alteração cadastral, o requerente deverá protocolar
pedido junto ao setor de Protocolo Geral na prefeitura
Unidade organizacional responsável pela execução/encaminhamento
Departamento de Ações de Saúde/Setor de Vigilância Sanitária.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Até 60 dias, podendo ser mais breve de acordo com a necessidade do
empreendimento, riscos à saúde e disponibilidade de agenda do setor. O prazo para liberação do alvará
sanitário também depende da adequação do empreendimento em relação à legislação.
 



Carta de Serviços - Saúde - Atendimento Odontológico - Atenção
Básica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na consulta e realização de procedimentos conforme avaliação e critérios odontológicos.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Demanda espontânea, agendamentos.
 

ACOMPANHAMENTO: Contato presencial ou telefônico com a unidade de saúde onde o serviço foi
solicitado.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Acessar  a  unidade de saúde que conta  com atendimento  odontológico  mais  próximo à
residência munida dos documentos pessoais e Cartão do SUS.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Atendimento para Adultos com
Transtornos Mentais

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no atendimento aos adultos com transtornos mentais abrangendo consultas/atendimentos individuais e
em grupo na área da Psiquiatria, Enfermagem, Assistência Social, Psicologia e demais áreas afins.

 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Contato  inicial  com  o  serviço,  acolhimento,  determinação  do  plano  de
atendimento.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico na unidade de saúde mental.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Demanda espontânea, encaminhamentos da Atenção Básica e rede hospitalar e serviços afins
da administração pública.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  Conforme disponibilidade de agendamento do serviço a  partir  da
consulta de acolhimento.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Atendimento por Equipe de Saúde da
Família

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  em  um  serviço  realizado  por  equipe  multiprofissional  (médico,  enfermeiro  e  técnico  de  enfermagem)
dentro  de  suas  competências  de  atuação  atuando  na  promoção,  prevenção  e  recuperação  da  saúde.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Cadastramento  área  zoneada,  atendimento  na  unidade  e  na  comunidade
mediante visitas sistêmicas e programadas conforme necessidade individual de cada família atendida.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato presencial ou telefônico com as ESFs e UBSs.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O acesso se dá por local de residência, devendo o cidadão residir em área de zoneamento e
devidamente demarcada de atuação da equipe de estratégia da família.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme a necessidade individual ou coletiva da comunidade.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Autorização de Translado de Cadáver ou
Restos Mortais

Serviço para:
  Cidadão    



Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na autorização pelo órgão sanitário para transporte de cadáver para sepultamento ou de restos mortais
para transferência de sepulcro, caso necessário deslocamento para outro município.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
1º Comparecer ao setor de Vigilância Sanitária, portanto os documentos necessários; 2º Requerimento
será analisado, sendo verificada a necessidade ou não de vistoria prévia do equipamento de transporte
de  cadáver  ou  exigência  de  documentos  complementares;  e  3º  Analisada  a  solicitação,  será
confeccionada autorização assinada pela autoridade sanitária.

 

ACOMPANHAMENTO: De forma presencial no Setor de Vigilância Sanitária ou por telefone.

 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelos profissionais da vigilância sanitária do Município.
Comparecer  ao  setor  de  Vigilância  Sanitária,  portando  os  documentos  necessários  para
concessão da autorização: - Requerimento preenchido por familiar, informando seus dados e
os dados do de cujus (Nome completo,  CPF,  RG, Endereço),  local  para onde pretendem
deslocar o cadáver ou restos mortais, data e horário do deslocamento, dados pessoais do
responsável pelo transporte, descrição do veículo a ser utilizado (modelo, placas); - Cópia do
documento de identificação do solicitante; - Certidão de óbito;

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediato.
 



Carta de Serviços - Saúde - Coleta de Pré Câncer

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  na  realização  de  exame preventivo  de  câncer  de  colo  de  útero  mediante  consulta  individual  com
profissional enfermeiro e/ou médico.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Agendamento, consulta de avaliação enfermagem/médica, coleta e envio do
material para laboratório indicado.
 

ACOMPANHAMENTO: Presencialmente ou por contato telefônico com a unidade de saúde.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Demanda espontânea nas unidades de saúde, munidas de cartão SUS, sendo imprescindíveis
documentos pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  Coleta conforme disponibilidade de agenda da unidade de saúde.
Resultado conforme liberação do laboratório.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta de Enfermagem

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de consultas com profissionais da enfermagem na rede de atenção básica do Município.

 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Demanda  espontânea,  agendamento,  consulta  orientações  e  devidos
encaminhamentos necessários.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico ou presencial com as unidades de saúde.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente por profissionais de enfermagem da rede de atenção básica do município.
O serviço pode ser acessado nas unidades de saúde devendo o usuário portar o Cartão SUS e
documentos pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediata ou conforme disponibilidade e necessidade de agenda.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta e Acompanhamento em
Psicologia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta individual em casos possíveis e ou indicados por profissionais da rede de atenção básica.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Considerando o atendimento dos requisitos de acesso ocorre a inclusão em lista
de espera pelo Setor sendo realizado contato com o usuário quando houver disponibilidade do serviço
informando.

 

ACOMPANHAMENTO: Entrar em contato telefônico ou presencialmente no CAPS.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Através de consulta individual com data e horário indicado.
O serviço poderá ser acessado mediante requisição por médico das unidades de saúde do
município, ou e deslocar diretamente ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme disponibilidade de vagas na rede.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta e Acompanhamento no Pré -
Natal

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de consultas e intervenções em gestantes por equipe multiprofissional.

 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Acolhimento,  avaliação  da  situação  gestacional,  definição  de  cronograma  de
consultas, atividades e exames complementares.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico ou presencial com a SMS.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para acessar o serviço a usuária deve ir a uma equipe de saúde da família (ESF) ou a Unidade
de Saúde, com Cartão do SUS e documentos pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediata e conforme disponibilidade de profissional.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta em Traumatologia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta médica individual em casos possíveis e ou indicados e avaliação Traumatológica.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

ACOMPANHAMENTO: Por contato telefônico ou pessoalmente na SMS.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  serviço  somente  poderá  ser  acessado  mediante  solicitação  de  avaliação  e/ou
acompanhamento  com  a  especialidade  por  profissional  médico  portando  cartão  SUS  e
documentos  pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica Cardiológica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta médica individual em casos possíveis e ou indicados e avaliações cardiológicas.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Por contato telefônico ou pessoalmente na SMS.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  serviço  somente  poderá  ser  acessado  mediante  solicitação  de  avaliação  e/ou
acompanhamento  com  a  especialidade  por  profissional  médico  portando  cartão  SUS  e
documentos  pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica Cirurgia Geral

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na consulta médica individual em casos possíveis e ou indicados e avaliação e procedimentos cirúrgicos.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Por contato telefônico ou pessoalmente na unidade onde ocorrerá a consulta.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Direta pela Secretaria de Saúde, por profissional médico da rede básica de saúde.
Acessar as unidades de saúde munido dos documentos pessoais e Cartão do SUS podendo
ocorrer  o  acesso ao serviço por  agendamento (marcação prévia  da consulta),  demanda
espontânea (consultas disponíveis para o dia) ou acolhimento (consultas mediante avaliação
por profissional da saúde).
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica Clínica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de consultas médicas clínicas individuais nas unidades de atenção básica.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Por contato telefônico.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Acessar a unidade de saúde mais próximo à residência munida dos documentos pessoais e
Cartão do SUS podendo ocorrer o acesso ao serviço por agendamento (marcação prévia da
consulta), demanda espontânea (consultas disponíveis para o dia) ou acolhimento (consultas
mediante avaliação por profissional da saúde).

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica em Dermatologia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta médica individual em casos possíveis e ou indicados e avaliação dermatológica.

 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Consulta  com  médico  da  Atenção  Básica,  requisição  de  avaliação  e/ou
acompanhamento  ou  ainda  solicitação  de  retorno  pelo  próprio  profissional/Especialidade  em
Dermatologia. Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o atendimento do
profissional médico com quem a consulta foi direcionada.
 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico no Setor de Regulação.

 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  serviço  somente  poderá  ser  acessado  mediante  solicitação  de  avaliação  e/ou
acompanhamento  com  a  especialidade  por  profissional  médico  portando  cartão  SUS  e
documentos pessoais. O encaminhamento/solicitação deve estar de acordo com o protocolo
de dermatologia do Telesaúde.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade,  critérios
eletivos e disponibilidade de vaga no prestador.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica Pediátrica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na consulta médica individual para crianças de 0 a 11 anos acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Por contato telefônico ou pessoalmente na unidade onde ocorrerá a consulta.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Acessar a unidade de saúde mais próximo à residência que contam com o profissional médico
pediatra munidos dos documentos pessoais e Cartão do SUS podendo ocorrer o acesso ao
serviço por agendamento (marcação prévia da consulta), demanda espontânea (consultas
disponíveis  para  o  dia)  ou  acolhimento  (consultas  mediante  avaliação  por  profissional  da
saúde).

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e critérios
eletivos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Médica Urologia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  em consulta  médica  individual  em casos  possíveis  e  ou  indicados  e  avaliação  Urológica  por  profissional
terceirizado.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
Consulta com médico da Atenção Básica,  requisição de avaliação e/ou acompanhamento ou ainda
solicitação  de  retorno  pelo  próprio  profissional/Especialidade  em  Urologia.  Comparecer  a  unidade  de
saúde em data e hora estipulada e aguardar o atendimento do profissional médico com quem a consulta
foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  serviço  somente  poderá  ser  acessado  mediante  solicitação  de  avaliação  e/ou
acompanhamento  com  a  especialidade  por  profissional  médico  portando  cartão  SUS  e
documentos  pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade,  critérios
eletivos e disponibilidade de vaga no prestador.

 



Carta de Serviços - Saúde - Consulta Oftalmológica

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta médica individual em casos possíveis e ou indicados e avaliação em oftalmologia.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
Solicitação de inclusão em lista de espera conforme critérios de prioridades. Após ocorre o contato
informando data da consulta. Comparecer a unidade de saúde em data e hora estipulada e aguardar o
atendimento do profissional médico com quem a consulta foi direcionada.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico ou pessoalmente.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Solicitar a qualquer unidade de saúde a inclusão em lista de espera.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De 90 a 120 dias.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Eletrocardiograma

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em exame no qual os impulsos elétricos do coração são amplificados e registrados disponibilizando laudo
de avaliação.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Solicitação médica, agendamento na ESF Central, execução do exame, retirada
de laudo em data estipulada.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato presencial ou telefônico com a unidade.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Requisição por médico da atenção básica indicando o exame, cartão SUS e documentos
pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a disponibilidade de agenda da unidade e emissão de
laudo.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Emissão do Cartão do SUS

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na emissão do cartão SUS que possibilita vincular o procedimento, ações e serviços de saúde executada
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao cidadão, ao profissional de saúde que os realizou.
 

ETAPAS DO SERVIÇO: O serviço de recepção do setor acolhe o usuário com sua documentação, realiza
os cadastros no sistema CAD WEB e emite o número do cartão SUS ao usuário de imediato.

 

ACOMPANHAMENTO: Não se aplica, o serviço é imediato.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelos profissionais do Setor de Regulação.
Em caso de o usuário nascer ou vir a morar definitivamente no município de São Francisco de
Paula/RS, deve comparecer ao Setor de Regulação para emissão do seu cartão SUS, para ter
acesso a todos os serviços de saúde ofertados aos munícipes. Para a emissão do cartão SUS
são  necessários  os  seguintes  documentos:  Identidade  ou  certidão  de  nascimento,  CPF,
comprovante de endereço (conta de água ou luz no nome) ou Declaração de residência
comprovando seu endereço no município.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediato.

 



Carta de Serviços - Saúde - Encaminhamento e Distribuição de
Medicamentos de Competência do Estado

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no encaminhamento de solicitações de medicamentos ao Estado quando de sua competência, bem como
distribuição dos mesmos.

 

DOCUMENTAÇÃO:  Necessária  prescrição  médica,  documentação/formulário  padrão  do  estado
devidamente preenchido pelo médico prescritor, documentos pessoais e cartão do SUS.

ETAPAS DO SERVIÇO: Prescrição, preenchimento de documentação/formulário, encaminhamento ao
setor  competente  do  estado,  deferimento  e  dispensação  em dia  indicado.  O  encaminhamento  da
solicitação  e  dispensação  são  de  competência  do  município  e  o  deferimento  da  solicitação  e
fornecimento é de competência do estado por meio da Coordenadoria Regional de Saúde - 1ª CRS.

 

ACOMPANHAMENTO: Contato telefônico com a Farmácia.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente, pelo setor administrativo da Farmácia pela farmacêutica.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme análise e parecer do setor competente do Estado.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Estudo de Viabilidade Sanitária para



Instalação de Empreendimentos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em consulta expedida pela Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária de São Francisco de
Paula/RS, na qual o empreendedor obtém de forma prévia ao ato constitutivo informações quanto às exigências
sanitárias necessárias para instalação do empreendimento no local pretendido. Realizada de três maneiras, por
meio de vistoria no local de instalação do empreendimento, por meio de aprovação de projeto arquitetônico nos
casos especificados na legislação e por meio do preenchimento de formulário com lista de verificação de requisitos
(checklist) em casos especificados.

ETAPAS DO SERVIÇO:
1ª Protocolar  solicitação e realizar  o pagamento da taxa de estudo de viabilidade,  nos casos não
dispensados de pagamento conforme legislação. 2ª Aguardar a ligação de agendamento da visita no
caso de viabilidade por  vistoria.  2ª  No caso de realização de estudo de viabilidade por  listas  de
verificação  de  requisitos  (checklists),  deverá  preencher  formulário  a  ser  fornecido  no  momento  do
atendimento e anexar uma via ao pedido de inscrição de atividades. 2ª Em caso de realização de estudo
de viabilidade por aprovação de projeto arquitetônico, deverá protocolar documentação e aguardar
contato da Vigilância Sanitária. 3º O Setor de Vigilância Sanitária através dos seus servidores realiza: -
Visita  de  assessoria  e  orientações  técnicas  dos  fiscais  sanitários  no  local  pretendido  para  o
empreendimento com a presença do empreendedor, no caso de estudo de viabilidade por vistoria; -
Aprovação de projeto arquitetônico em análise à legislação sanitária, no caso de estudo de viabilidade
por meio de aprovação de projeto arquitetônico; -  Fornecimento de formulário com lista de verificação
de requisitos sanitários (checklist) para preenchimento pelo requerente, nos casos elencados.

 

ACOMPANHAMENTO: Através de contato telefônico com o setor de Vigilância Sanitária.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Protocolar no setor de Protocolo Geral da prefeitura ou na Central do Empreendedor o pedido
de Estudo de Viabilidade Sanitária direcionada à Vigilância Sanitária, com a anexação dos
seguintes  documentos:  I  -  Requerimento  padrão  -  (Modelo  do  ANEXO  V  do  Decreto
6.548/2019) II  - Cópia da Certidão de Zoneamento ou Estudo de Viabilidade de Local do
Integrar-RS III - Cópias de plantas de localização e situação do imóvel, planta baixa, cortes e



fachadas e memorial descritivo, quando pela classificação da atividade ensejar aprovação de
projeto  arquitetônico.  IV-  Anotação  de  responsabilidade  técnica  do  responsável  pela
elaboração  de  projeto  de  arquitetura,  quando  pela  classificação  da  atividade  ensejar
aprovação  de  projeto  arquitetônico.

 

PREVISÃO  DE  ATENDIMENTO:  As  verificações  e  vistorias  são  realizadas  de  acordo  com  a
disponibilidade da agenda do setor.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Exame de Imagem

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de exames de imagem tais  como radiografia,  mamografia entre outros com a emissão de
laudo.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:  Solicitação médica,  autorização pelo  Setor  de  Regulação,  agendamento  e
execução no prestador.

 

ACOMPANHAMENTO: A solicitação pode ser acompanhada pessoalmente ou por contato telefônico.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Necessário requisição/solicitação por médicos das unidades de saúde/médico autorizador,
cartão SUS e documentos pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme disponibilidade de execução do prestador.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Exames Laboratoriais

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de exames com coleta de material  (sangue,  urina etc.)  em laboratórios credenciados
conforme solicitação de médicos das unidades de saúde mediante coleta de material e fornecimento de laudo do
resultado em data estipulada.

ETAPAS DO SERVIÇO: Solicitação médica, autorização na SMS, escolha pelo usuário do laboratório
credenciado dentre os credenciados.

 

ACOMPANHAMENTO: Diretamente no prestador onde o serviço foi realizado.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Necessário  requisição/solicitação por  médicos  de  unidades  de  saúde/médico  autorizador,
cartão SUS e documentos pessoais.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme disponibilidade de execução do prestador.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Nefrologia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Atendimento de consultas ambulatoriais (pacientes externos) encaminhados por médicos da Atenção Básica com
documento de referência e contra referência ou receituário de atendimento SUS para a especialidade de Nefrologia.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
Setor agenda consulta e faz as devidas orientações. - Paciente retornará na data e hora da consulta
agendada. - O paciente é atendido pelo médico da especialidade e terá o retorno combinado conforme a
necessidade  clínica,  ficando  vinculado  ao  serviço.  -  Uma  vez  vinculado  ao  serviço,  não  precisará  de
encaminhamento da secretaria de saúde.

ACOMPANHAMENTO: Através de contato telefônico ou vindo direto ao serviço.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O Paciente deverá portar do documento de referência e contra referência ou receituário de
atendimento do SUS com encaminhamento para a especialidade de Nefrologia.
O encaminhamento é realizado pela Secretaria Municipal  de Saúde de São Francisco de
Paula/RS e a execução por prestador de serviço terceirizado.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A estimativa de atendimento será de 60 a 90 dias, observando-se a
urgência da condição clínica do paciente.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Oxigênioterapia

Serviço para:
  Cidadão    



Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em oferecer para os usuários da rede SUS, o serviço de oxigenioterapia domiciliar, contendo todo o kit
necessário de O² para o paciente.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
Paciente com necessidade de uso de O² permanente deve buscar com o médico, requisição do serviço.
Comparecer no Setor de Vigilância Epidemiológica, com os seguintes documentos: Cartão do SUS do
usuário, comprovante de residência atualizado, documento com CPF e dois números de telefone. O
usuário deve responsabilizar-se pelo equipamento e solicitar a retirada do mesmo, quando não precisar
mais do uso, no Setor de Vigilância Epidemiológica. Avisar-nos também, caso trocar os números de
telefone ou endereço.

 

ACOMPANHAMENTO: Apesar do prazo de instalação ser de 24 horas, os pacientes podem solicitar o
acompanhamento por ligação ou pessoalmente.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Indireto, por prestador de serviço contratado.
Após o usuário receber a solicitação do uso de oxigênio domiciliar, o familiar ou o próprio
paciente deve vir na SMS com a requisição médica, comprovante de residência e documento
do paciente que contenha o CPF.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  Prazo de 24hrs  se  for  solicitado até  quinta-feira.  Se vier  alguma
solicitação em sexta-feira, é instalado apenas no próximo dia útil.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Procedimentos cirúrgicos eletivos

Serviço para:



  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na emissão de laudos para autorização de internação hospitalar - AIH considerando o fluxo do processo de
concessão e realização dos procedimentos cirúrgicos disponibilizados aos usuários do SUS municipal, sendo eles:
eletivos, clínicos, de laudos recebidos por e-mails/correio/motoristas ou recebidos pelo próprio paciente.

ETAPAS DO SERVIÇO:
O médico responsável pelo atendimento do usuário SUS deverá solicitar a emissão de um laudo de
autorização hospitalar - AIH, devendo estar devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo médico
solicitante.  O  mesmo deve  orientar  os  pacientes  a  encaminhar  este  documento  para  o  setor  de
atendimento/regulação da Secretaria Municipal de Saúde. O setor de regulação chama os pacientes por
ordem  de  entrada  do  sistema,  um  quantitativo  mensal,  conforme  capacidade  física  e  financeira
contratada, solicitando o comparecimento dos usuários no Setor de Regulação, para solicitação dos
exames  pré-operatórios.  Após  a  realização  dos  exames  e  o  aval  do  médico  autorizador,  Após  a
realização  do  procedimento,  o  Hospital  deverá  encaminhar  a  AIH  ao  setor  de  regulação,  para  a
aprovação no sistema - módulo autorizador. Em casos de internações não eletivas, realizados tanto no
nosso hospital, como em outros municípios os laudos devem vir devidamente preenchidos, carimbado e
assinado  pelo  profissional  solicitante/executante  e  encaminhado  para  a  regulação,  seja  por  e-
mail/motoristas/próprio  paciente  e/ou  correio.

ACOMPANHAMENTO: Pessoalmente no setor de regulação.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Direto  pelos  profissionais  do  Setor  de  Regulação  através  do  sistema Módulo  Autorizador  de
AIH.
O procedimento normal  é o usuário procurar  uma unidade de saúde onde tenha a sua
especialidade desejada. Se o médico considerar que o/a paciente precisa do procedimento
cirúrgico, irá fornecer o laudo de AIH orientando o paciente a trazer na regulação, para então
dar entrada ao processo cirúrgico. Quando o paciente apresenta uma piora do quadro clínico,
o médico solicitante avalia o paciente e dependendo da avaliação, solicita a liberação desta
AIH, como caráter prioritário. Quando isto acontece, o paciente precisa retornar ao setor de
regulação e passar com o médico autorizador, que irá regular e autorizar este laudo. Nesses
casos o hospital encaminha o laudo para autorização da AIH, posteriormente.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Período de 12 meses para procedimentos eletivos.

 



HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Sala de Vacinação

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na realização de vacinas conforme calendário nacional de vacinação e ou indicações clínicas.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda conforme calendário nacional de vacinação e campanhas de
vacinas.

 

ACOMPANHAMENTO:  O  serviço  é  prestado de forma imediata,  contudo o  usuário  precisando de
informações pode contatar de forma presencial ou por telefone a unidade de saúde que possui sala de
vacina.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O serviço é acessado na unidade de saúde do Posto Central que conta com sala de vacinas
devendo o usuário deve portar o cartão de vacinas e o cartão SUS.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediata.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - SAMU 192

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) básico e avançado, o qual tem como finalidade
prestar o socorro à população em casos de emergência. O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência
em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
Primeiro atendimento: telefonista questiona a localização do acidente. O telefonema é encaminhado ao
médico  regulador,  que  solicita  informações  do  cidadão  sobre  a  situação  e  define  o  suporte  que  será
encaminhado  ao  local  do  acidente,  se  necessário.  Atendimento  inicial  e  resolução  do  problema.
Encaminhamento para prontos atendimentos, urgências e emergências hospitalares.

 

ACOMPANHAMENTO: Atendimento imediato.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O socorro é feito após chamada gratuita feita para o telefone 192. A ligação telefônica é
realizada por  pessoa ou profissional  localizado no mesmo ambiente da pessoa/situação que
precisa de atendimento.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O tempo médio é de 15 minutos a depender da gravidade da situação.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Serviço de Acompanhamento em
Fisioterapia

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no atendimento em clínica de fisioterapia realizado por profissional habilitado.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Requisição médica, autorização, e escolha do cliente pelo prestador de serviço
dentre os credenciados.

 

ACOMPANHAMENTO: Entrar em contato telefônico ou presencialmente no Setor de Regulação.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Atendimento por prestador terceirizado (clínica de fisioterapia).
O serviço somente poderá ser acessado mediante requisição por médico das unidades de
saúde  do  município  ou  que  atenda  pelo  SUS,  indicando  modalidade  de  fisioterapia  com
justificativa e quantidade de sessões. A requisição deverá ocorrer no Setor de Regulação da
Secretaria de Saúde com essa Requisição/Encaminhamento, documentos pessoais e cartão
SUS.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme disponibilidade de vaga no prestador.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Serviço de Regulação em Saúde - Média e



Alta Complexidade

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Oferece atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através de agendamentos de consultas, exames,
procedimentos, cirurgias eletivas e a priorização nos serviços de acesso a rede de média a alta complexidade, com
prévia avaliação do médico regulador, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem
ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
O serviço de recepção do setor acolhe a demanda do usuário, regula agenda e/ou autoriza o serviço de
saúde solicitado. O serviço de saúde solicitado terá sua autorização emitida de imediato para sua
realização ou, no caso de ficar em lista de espera, o Setor comunicará o usuário por contato telefônico
ou SMS.
 

ACOMPANHAMENTO: Pessoalmente ou por contato telefônico ao Setor.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Indireta, através dos sistemas de regulação estadual (GERCON e SISREG) ou prestadores de
serviço contratados pelo Município.
Para acessar o serviço de regulação o usuário primeiro deve procurar a Unidade de Saúde
mais próxima da sua residência para consulta médica. Se o médico considerar que a pessoa
deva  ser  encaminhada  para  alguma  especialidade  ele  fará  o  encaminhamento  para  o
agendamento com especialista, que poderá ser ao setor de regulação, dependendo do caso.
Da mesma forma funcionam as solicitações de exames, procedimentos e cirurgias eletivas. O
usuário  deverá  comparecer  pessoalmente  no  Setor  de  Regulação  com  os  seguintes
documentos: Cartão SUS; Requisição médica do procedimento, da consulta ou exame a ser
autorizado pelo serviço de regulação.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço solicitado será regulado no prazo de até 24 horas, sendo que
a sua execução dependerá da disponibilidade da referência ou do serviço contratualizado pelo Município.



 

Carta de Serviços - Saúde - Serviço de Regulação em Saúde - Média e
Alta Complexidade

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Oferece atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através de agendamentos de consultas, exames,
procedimentos, cirurgias eletivas e a priorização nos serviços de acesso a rede de média a alta complexidade, com
prévia avaliação do médico regulador, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem
ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade.

ETAPAS DO SERVIÇO:
O serviço de recepção do setor acolhe a demanda do usuário, regula agenda e/ou autoriza o serviço de
saúde solicitado. O serviço de saúde solicitado terá sua autorização emitida de imediato para sua
realização ou, no caso de ficar em lista de espera, o Setor comunicará o usuário por contato telefônico
ou SMS.

ACOMPANHAMENTO:
Pessoalmente ou por contato telefônico ao Setor.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para acessar o serviço de regulação o usuário primeiro deve procurar a Unidade de Saúde
mais próxima da sua residência para consulta médica. Se o médico considerar que a pessoa
deva  ser  encaminhada  para  alguma  especialidade  ele  fará  o  encaminhamento  para  o
agendamento com especialista, que poderá ser ao setor de regulação, dependendo do caso.
Da mesma forma funcionam as solicitações de exames, procedimentos e cirurgias eletivas. O
usuário  deverá  comparecer  pessoalmente  no  Setor  de  Regulação  com  os  seguintes
documentos: Cartão SUS; Requisição médica do procedimento, da consulta ou exame a ser
autorizado pelo serviço de regulação.
Indireta, através dos sistemas de regulação estadual (GERCON e SISREG) ou prestadores de
serviço contratados pelo Município.

 



PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço solicitado será regulado no prazo de até 24 horas, sendo que
a sua execução dependerá da disponibilidade da referência ou do serviço contratualizado pelo Município.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Serviço de Regulação em Saúde - Média e
Alta Complexidade

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Oferece atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através de agendamentos de consultas, exames,
procedimentos, cirurgias eletivas e a priorização nos serviços de acesso a rede de média a alta complexidade, com
prévia avaliação do médico regulador, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem
ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade.

ETAPAS DO SERVIÇO:
O serviço de recepção do setor acolhe a demanda do usuário, regula agenda e/ou autoriza o serviço de
saúde solicitado. O serviço de saúde solicitado terá sua autorização emitida de imediato para sua
realização ou, no caso de ficar em lista de espera, o Setor comunicará o usuário por contato telefônico
ou SMS.

ACOMPANHAMENTO:
Pessoalmente ou por contato telefônico ao Setor.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para acessar o serviço de regulação o usuário primeiro deve procurar a Unidade de Saúde
mais próxima da sua residência para consulta médica. Se o médico considerar que a pessoa
deva  ser  encaminhada  para  alguma  especialidade  ele  fará  o  encaminhamento  para  o
agendamento com especialista, que poderá ser ao setor de regulação, dependendo do caso.
Da mesma forma funcionam as solicitações de exames, procedimentos e cirurgias eletivas. O
usuário  deverá  comparecer  pessoalmente  no  Setor  de  Regulação  com  os  seguintes
documentos: Cartão SUS; Requisição médica do procedimento, da consulta ou exame a ser
autorizado pelo serviço de regulação.



Indireta, através dos sistemas de regulação estadual (GERCON e SISREG) ou prestadores de
serviço contratados pelo Município.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço solicitado será regulado no prazo de até 24 horas, sendo que
a sua execução dependerá da disponibilidade da referência ou do serviço contratualizado pelo Município.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Setor Administrativo

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

É uma ampla parte da SMS, responsável pelo planejamento estratégico e pela gestão de pessoal e atividades
que fazem o trabalho acontecer. A área administrativa pode acumular funções de outras áreas que se tornam parte
deste setor, como os recursos humanos.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Setor de Compras/Estoque/ Financeiro

Serviço para:
  Cidadão    

Compras: Receber e organizar os pedidos de compras de diversas áreas da empresa, seja da produção, vendas,
manutenção  ou  para  suprimentos.  Fazer  cotações  e  orçamentos  e  submeter  àqueles  que  fizeram  os  pedidos
de compra. Negociar com os fornecedores em busca de melhores preços, prazos de entrega e condições de
pagamento.
Estoque: As funções dos estoques são dispor de um produto ou serviço para o os servidores com os custos do
fornecimento o mais acessível possível.
Financeiro: O departamento financeiro é o setor responsável pela administração dos recursos financeiros. Ou seja,
tudo o que é relacionado a finanças, passa por essa área. Seu papel é garantir uma boa gestão de patrimônio, a fim
de que a organização possa reduzir gastos.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Setor de Contratos/ Licitações

Serviço para:
  Cidadão    

Planejar, dirigir, coordenar e executar as licitações e contratos na forma da legislação pertinente, das normas
internas da companhia, e de acordo com a dotação orçamentária do organismo, para a contratação de serviços e
fornecimento de materiais e equipamentos.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Setor de Faturamento

Serviço para:
  Cidadão    

Responsável pelo controle, fechamento e envio da produção ambulatorial para os sistemas E-sus, SIA e DATASUS, o
mesmo setor e responsável pelo Conselho Municipal de Saúde.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Setor de Vigilância Epidemiológica:
Testes Rápidos HIV, SÍFILES e HEPATITES.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consistem na realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e entrega do resultado ao usuário.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Demanda espontânea, realização do teste e entrega de resultado.

 

ACOMPANHAMENTO: A solicitação possui atendimento imediato.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente  por  profissionais  das  unidades  de  saúde  mediante  realização  do  exame,
conforme acolhimento e orientações a respeito.
Para acessar o serviço necessário cartão SUS e documentos pessoais. 
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De 30 minutos a 1 hora.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde - Vigilância Ambiental - Agentes de
Combate a Endemias

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

A principal função do agente de combate às endemias é prevenir e auxiliar no combate às doenças endêmicas. De
modo geral, as tarefas executadas pelo agente de combate às endemias envolvem vistorias de domicílios, terrenos
baldios, depósitos, estabelecimentos comerciais, além de vistoria de controle do mosquito borrachudo.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Carta de Serviços - Saúde - Vigilância Ambiental - Agentes de
Combate a Endemias

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

A principal função do agente de combate às endemias é prevenir e auxiliar no combate às doenças endêmicas. De
modo geral, as tarefas executadas pelo agente de combate às endemias envolvem vistorias de domicílios, terrenos
baldios, depósitos, estabelecimentos comerciais, além de vistoria de controle do mosquito borrachudo.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde- Fornecimento de Medicação Disponível na
Relação Municipal de Medicamentos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  no  fornecimento  a  usuários  do  SUS  de  medicamentos  disponíveis  na  relação  municipal  mediante
prescrição médica.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: Prescrição médica, retirada da medicação na farmácia com devidas orientações
de uso.

REQUISITOS:  Necessária  prescrição  médica  em  receituário  da  rede  SUS  municipal  ou  serviço
complementar, contendo indicação do medicamento bem como posologia, cartão SUS e documentos
pessoais.

ACOMPANHAMENTO: Não se aplica, o serviço é imediato.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pela Farmácia municipal.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediata.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00min às 11h30min
Tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Saúde- Serviço de Transporte de Pacientes

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no serviço de transporte de pacientes usuários do SUS a outras cidades para realização de atendimentos
de saúde (consultas, exames especializados, dentre outros procedimentos).

 

ETAPAS DO SERVIÇO: O usuário chegando ao Setor com os documentos necessários é realizado o
agendamento e é realizado de forma imediata ou mais próximo à data da consulta/exame/procedimento,
solicitando-se o retorno ao Setor para o Agendamento.

 

ACOMPANHAMENTO: Presencialmente no Setor.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O acesso se dá de forma presencial no Setor de Transporte da Secretaria de Saúde devendo o
usuário apresentar requisição do SUS emitida pela Secretaria de Saúde/Setor de Regulação
para o primeiro acesso a serviços fora do Município. Após, na continuidade do tratamento, as
requisições vêm dos serviços de saúde onde o atendimento foi realizado. Além da requisição
o usuário deverá apresentar o cartão SUS e documento de identificação. No caso de menores,
deverão ser acompanhados pelos pais os responsáveis formalmente designados.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  A  prestação de serviço se dá conforme as datas solicitadas pelo
usuário.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã das 09h00 às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h. 



Visitas Domiciliares e Acompanhamento por Agente Comunitário de
Saúde

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em um serviço realizado junto às comunidades visando identificar áreas e situações de risco individual e
coletivo, encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário, orientar as pessoas de acordo com
as instruções da equipe de saúde, acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons
resultados.

ETAPAS DO SERVIÇO:  Cadastramento  área  zoneada,  visitas  sistêmicas  e  programadas  conforme
necessidade individual de cada família atendida.

 

ACOMPANHAMENTO: O trabalho não necessita de solicitação, pois é realizado conforme cronograma
das equipes.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O acesso se dá por local de residência, devendo o cidadão residir em área de zoneamento e
devidamente demarcada de atuação por profissional agente comunitário de saúde.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Intervenções mensais, podendo ser individual ou em grupo.

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Acesso à Legislação Municipal

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Presencial

Consiste em disponibilizar a legislação do município de São Francisco de Paula, ou seja, Leis Ordinárias, Leis
Complementares, Decretos, Editais, Portarias, entre outros atos ao cidadão.

ETAPAS DO SERVIÇO: Uma vez editado o ato administrativo, o mesmo é disponibilizado no site oficial
do município.

ACOMPANHAMENTO: Quando a solicitação se der via e-mail, o requerente receberá a resposta através
do e-mail informado, podendo entrar em contato por telefone ou por e-mail com a Secretaria para
verificar o andamento.
Quando a solicitação se der via Serviço de Informação ao Cidadão (Site ou protocolo presencial), o
cidadão poderá acompanhar o andamento do protocolo no site do município ou entrando em contato
com a Prefeitura por telefone, possuindo o número de protocolo para consulta.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Presencial

Via site do município www.saofranciscodepaula.rs.gov.br, na página inicial, na guia legislação.
Neste local encontra-se o acesso aos documentos na aba Publicações Oficiais:
www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/portal/servicos/1044

Eventuais documentos não localizados podem ser obtidos:
- Via solicitação pelo email: secretaria.adm.sfp@gmail.com
-  V ia  so l ic i tação  ao  Serv iço  de  In formação  ao  C idadão  através  do  l ink:
https: / /www.saofranciscodepaula.rs .gov.br /porta l /s ic
-  Via  Setor  de  Protocolo  do  município,  de  forma presencial,  munido  de  documento  de
identificação, ou através do e-mail: protocolosfp@gmail.com

Link acesso: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/portal/leis_decretos

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 2 dias úteis.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Protocolo de Atendimento 08:30 às 11:30 e 13:30 às 17:00.



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Bolsa de Estudos a Filhos de Produtores Rurais

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Concessão  de  bolsas  de  estudo  a  filhos  de  agricultores,  matriculados  em  instituições  de  ensino  médio  técnico-
profissionalizante da área agrícola em outros Municípios, desde que atendam à alguns pré-requisitos.

DOCUMENTAÇÃO:

Residam no espaço rural do Município de São Francisco de Paula,
estabelecida no Plano Diretor, há mais de 3 (três) anos.

II-  Tenham  mais  de  70%  da  sua  renda  familiar  oriunda  da
agricultura;

III- Comprovante de matrícula do aluno interessado Comprovante
de endereço do aluno interessado;

IV-  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  dos
componentes  do  núcleo  familiar  do  aluno  interessado;

V- Comprovante de conta em banco público oficial, de titularidade
do  aluno  interessado  ou  de  seu  representante  legal,  quando  o
interessado em obter a bolsa de estudo for menor de idade, deverá
ser representado ou assistido pelos pais ou responsáveis.

VI- Declaração de produção rural, expedida pela Emater;

VII-      declaração de rendimentos com vínculo empregatício,  mediante
apresentação da última folha de pagamento declaração comprobatória de
percepção de rendimentos (DECORE) para o caso de rendimentos autônomos
ou  pró-labore,  expedida  por  profissional  da  contabilidade  devidamente
habilitado;

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Via abertura de protocolo.
Secretaria de Agricultura



Endereço Av. Júlio de Castilhos n° 60 Centro- São Francisco de Paula.
Telefone para contato: (54)3244-1415

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Cadastro de Bloco de Produtor Rural

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste na realização de novas inscrições e atualização dos dados cadastrais do produtor rural.
 

DOCUMENTAÇÃO:  Para realizar  a  inscrição o  produtor  deverá apresentar  os
seguintes documentos:
I-                   Matricula atualizada.
II-                 Cópia do documento do titular e certidão de nascimento ou
casamento, se o participante for cônjuge ou filho.
III-               Em caso de arrendamento necessita de contrato constando número
da matricula, quantos hectares, tempo (máximo 10 anos) e para que será
usado a terra. Documento do proprietário da terra (RG E CPF)
IV-             Para atualização do cadastro, o produtor rural deverá apresentar o
resumo do bloco preenchido acompanhado das notas e das contra notas.
 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  O  serviço  consiste  na  apresentação  do  bloco  de  produtor  com  resumo
preenchido acompanhado das notas e contra notas. A secretaria confere as mesmas   e carimba o bloco
cheio que retorna ao produtor em seguida atualiza a inscrição junto ao SEFAZ (Secretaria da Fazenda do
Estado do Rio Grande do Sul).

ACOMPANHAMENTO:  Diretamente  no  Setor  de  Talão  de  Produtor  condicionando  a  liberação  do
SEFAZ/RS.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Presencial na Sede da Secretaria de Agricultura.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Nova inscrição liberação 7 dias, Bloco novo: 45 a 60 dias;

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Legalização de Estabelecimentos de Produtos de Origem Animal
junto ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM

Serviço para:
  Cidadão      Empresa    

Formas de acesso:
  Presencial

Legalização de Estabelecimentos de Produtos de Origem Animal junto ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  A  equipe  do  serviço  da  Inspeção  Municipal  representada  por  médicos
veterinários e agentes de inspeção sanitária auxiliam pessoas que queira montar uma agroindústria de:
mel, pescado, ovo, laticínios ou abate (bovinos, ovinos, aves, suínos, podem solicitar a inspeção. Além do
SIM, que permite o trânsito dos produtos no município temos também o SUSAF que permite o trânsito
dos produtos dentro do estado estado.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

1°  Passo:  Ofício  dirigido  ao  Médico  Veterinário  responsável  pelo  Serviço  de  Inspeção
Municipal solicitando legalização junto ao SIM do município;
2° Passo: Agendamento para escolha do local de construção do estabelecimento ou das
necessidades para readequação, no caso de prédios pré-existentes pelo SIM;
3° Passo: Aprovação da planta baixa nas escalas 1:100 ou 1:50;
4°  Passo:  Destinação  dos  rejeitos  da  agroindústria  e  aprovação  do  órgão  ambiental
municipal ou estadual;
5° Passo: Autorização para construção da agroindústria pelo SIM;
6° Passo:  Apresentação de atestado negativo de tuberculose e brucelose de todo o do
rebanho,  para  as  agroindústrias  de  queijos  artesanais  com  finalidade  de  obtenção  de
propriedade  livre  de  tuberculose  e  brucelose;
7° Passo: Apresentação de laudo de potabilidade da água;
8° Passo: Solicitação de registro dos produtos e aprovação do rótulo da agroindústria pelo
SIM. Deve constar o memorial econômico sanitário e de fabricação com os tipos de produtos
elaborados,  a  descrição  dos  processos,  as  fórmulas  utilizadas,  o  tipo  de  transporte,  as
quantidades e as embalagens utilizadas;
9° Passo: Vistoria final e autorização para funcionamento da agroindústria pelo SIM.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Programa Troca - Troca Semente de Milho

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste na encomenda de sementes de milho (transgênicas ou comum) para os produtores interessados

ETAPAS DO SERVIÇO: A secretaria faz a divulgação pelos principais meios de comunicação, sobre os
tipos  de  sementes  que  irá  encomendar  de  acordo  com  o  Feaper  (Fundo  Estadual  de  Apoio  ao
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais), aos produtores interessados em adquirir as
sementes fazem suas credenciais através de um contrato. O produtor efetua o pagamento em abril e faz
uma nova encomenda de sementes.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para receber as sementes de milho o produtor rural deverá apresentar no ato da inscrição:
I-   Bloco de produtor
II- Cadastro de pessoa física (CPF)
III- Estar em dia com a fazenda municipal
I-                   Residir em São Francisco de Paula
II-                 Ao efetuar a encomendas é feito um Contrato de Financiamento de Produtos
Programa Troca-Troca de Sementes.
III-              O sistema fica aberto para pedidos no mês de abril.
IV-             Neste contrato o requerente se compromete a pagar o valor referente as sementes
encomendadas, podendo alterar os valores de acordo com a qualidade do grão.
O pagamento poderá ser feito ate abril do ano seguinte

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI).

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de
ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a
preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função
protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de
risco pessoal e social.

DOCUMENTAÇÃO: Inicialmente CPF. 

ETAPAS DO SERVIÇO:
 

REQUISITOS: - Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social;
 - Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública;
- Demanda espontânea.
 

ACOMPANHAMENTO: Através de acompanhamento da equipe técnica.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

PREVISÃO  DE  ATENDIMENTO:  Cada  situação  demanda  período  específico,  não  existe  previsão  de
tempo pré-determinado.
 

Benefícios Eventuais - Benefício de Prestação Continuada (BPC) Para
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência



Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da assistência social no valor de 1 (um) Salário Mínimo
para pessoas com deficiência de qualquer idade que apresentem impedimentos de longo prazo, de natureza física,
mental,  intelectual  ou  sensorial  e  que,  por  isso,  vivenciam dificuldades  para  a  participação  e  interação  plena  na
sociedade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais.

 

DOCUMENTAÇÃO: Inscrição no Cadastro Único e o Número de Identificação Social (NIS).
CPF das pessoas que residem na casa;
Carteira de Identidade;
Número do telefone;
Senha de acesso do MEU INSS
Laudo médico (para as pessoas com deficiência) 
 

REQUISITOS: Pessoas idosas, a partir de 65 anos e Pessoa com deficiência.

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS pelo telefone 3244-1384 e MEU INSS .
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Habitação  e  Centro  de
Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS  auxilia  a  pessoa  requerente  para  encaminhar
solicitação de Benefício de Prestação Continuada.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Após análise do INSS para situação de BPC à Idosos;
Para pessoa com deficiência será realizada avaliação social e perícia médica no INSS; após comunicado
ao requerente.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento diário.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 



Benefícios Eventuais - CAD Único

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema
pobreza.  Essas  informações  são  utilizadas  pelo  Governo  Federal,  pelos  Estados  e  pelos  municípios  para
implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

DOCUMENTAÇÃO: Carteira de Identidade
CPF
Título de eleitor
Carteira de trabalho
Comprovante de Residência
Certidão negativa de benefício do INSS   
 

REQUISITOS: Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda:
Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou
Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total.

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS, pelo telefone 3244-1384.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Encaminhamento  pelo  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e
Habitação e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS .
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Liberação do NIS pelo Governo Federal.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento diário no CRAS, setor do BOLSA FAMÍLIA.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 



Benefícios Eventuais - Documentação (Certidão de Nascimento e
Certidão de Casamento – 2ª via)

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na solicitação de certidão de nascimento o certidão de casamento para famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social.
 

DOCUMENTAÇÃO: Número da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, local de expedição.
Carteira de Identidade (RG); CPF
Declaração de hipossuficiência econômica
 

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS, pelo telefone 3244-1384. 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Liberação do documento pelo Cartório de Registro Civil.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento diário.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 



Benefícios Eventuais - Passe Livre Interestadual para Pessoa IDOSA –
Governo Federal

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

A Carteira do Idoso é o documento que garante à pessoa idosa acesso a passagens interestaduais nos transportes
rodoviário, ferroviário e aquaviário gratuitas ou com desconto de, no mínimo, 50%, de acordo com o Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741/03).A carteira deve ser gerada para as pessoas acima de 60 anos que não tenham como
comprovar renda individual de até dois salários mínimos.

DOCUMENTAÇÃO: Inscrição no Cadastro Único e o Número de Identificação Social (NIS).
01 (uma) foto 3X4
 

REQUISITOS: Pessoas idosas, a partir de 60 anos. 
 

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe da gestão da Assistência Social pelo telefone 3244-1384.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Habitação  e  Centro  de
Referência de Assistência Social – CRAS com o número do NIS, da pessoa idosa, solicitar a
carteira por meio do sistema Carteira do Idoso.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A Carteira do Idoso poderá ser emitida após 90 (noventa) dias, a contar
da data de cadastramento e ou atualização cadastral no Cadastro Único, bem como após liberação no
sistema da Carteira do Idoso.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 

Benefícios Eventuais - Passe Livre Intermunicipal para Pessoa com



deficiência (FADERS)

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

A FADERS Acessibilidade e Inclusão, juntamente com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM), faz a operacionalização da
carteira, que a partir do recebimento da documentação enviada pelos CRAS dos Municípios faz a análise desses
documentos verificando se estão de acordo com as exigências da legislação vigente e encaminha para a ATM para
a confecção da carteira.

DOCUMENTAÇÃO: 01 (uma) foto 3X4
Carteira de Identidade
Atestado  Médico  de  Deficiência  Permanente  (Formulário  02  da  FADERS)  *  NÃO  É  NECESSÁRIO  PARA
RENOVAÇÃO.
Comprovante  de  renda  dos  integrantes  do  grupo  familiar  (contracheque  ou  extrato  do  INSS)  ou
declaração de não possuir renda.
Comprovante de residência (* Caso o comprovante de residência não esteja no nome do beneficiário, é
necessária uma declaração do titular da conta de que o beneficiário reside no endereço).
Identidade do responsável legal ou procuração (no caso da pessoa com interdição ou ser menor de 18
anos)
Acompanhantes : Pode credenciar até 03 (três) acompanhantes.
Formulário socioeconômico (formulário 1)  assinado pelo usuário,  com nome completo e a data de
nascimento das pessoas do grupo familiar. Telefone de contato para retorno.
 

REQUISITOS: Pessoas com Deficiência.
 

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS, pelo telefone 3244-1384 e pelo site da FADERS.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Encaminhamento  pelo  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e
Habitação e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS à FADERS.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Liberação do documento pela FADERS.



 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 

Benefícios Eventuais - Programa Bolsa Família

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

 
O Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), que contribui para o
combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:
complemento da renda; acesso a direitos; e articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das
famílias. A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e
os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o responsável pelo
Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos.

DOCUMENTAÇÃO: Carteira de Identidade
CPF
Título de eleitor
Carteira de trabalho
Comprovante de Residência
Certidão negativa de benefício do INSS   
 

REQUISITOS: Famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza.  

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS, pelo telefone 3244-1384.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Encaminhamento  pelo  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e
Habitação e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS .
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Liberação pelo Governo Federal.



 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Atendimento diário no CRAS, setor do BOLSA FAMÍLIA.
Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
 

Cadastro Habitação

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  no  cadastramento  ou  atualização  das  informações
necessárias para participar de programas habitacionais do governo
Federal, Estadual e Municipal.
 

ETAPAS DO SERVIÇO:
O cadastro é realizado mediante preenchimento da ficha cadastral, com as seguintes informações: CPF,
RG, data de nascimento do titular, nome completo de todos que compõem o núcleo familiar; endereço,
profissão, renda, telefone para contato e demais informações contidas no cadastro.

ACOMPANHAMENTO: Através de contato presencial ou por telefone com o Departamento de Habitação
e junto a mídia local.

 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O serviço deve ser acessado diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Habitação

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediato.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Melhoria Habitacional

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no auxílio a famílias de baixa renda que estão com suas unidades habitacionais em situação de risco, que
sofreram algum sinistro ou em situação precária de habitar, o qual ocorre por meio do fornecimento de materiais de
construção.
 

ETAPAS DO SERVIÇO:
- Acolhimento;
- Atualização ou inscrição no Cadastro único;
- Comprovação das necessidades para a concessão do benefício;
- Parecer favorável da equipe técnica responsável pelo atendimento à família;
- Encaminhamento e acompanhamento pelo Departamento de Habitação;
- Concessão do benefício.
 

ACOMPANHAMENTO: Presencialmente ou por contato telefônico junto ao Departamento de Habitação.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O serviço deve ser acessado diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Habitação.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme houver disponibilidade orçamentária/financeira.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Programa Aluguel Social

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste em disponibilizar acesso a moradia segura, em caráter emergencial e temporário, mediante a concessão
de benefício pecuniário para custear integral ou parcialmente a locação de imóvel residencial, regular no ponto de
vista jurídico-urbanístico, localizado no Município – Lei nº 3597/2021.

 

ETAPAS DO SERVIÇO: - Acolhimento;
- Atualização ou inscrição no Cadastro único;
- Comprovação dos requisitos para a concessão do benefício;
- Parecer favorável da equipe técnica responsável pelo atendimento à família;
- Encaminhamento e acompanhamento pelo Departamento de Habitação;
- Concessão do benefício.
 

ACOMPANHAMENTO: Presencialmente ou por contato telefônico junto ao Departamento de Habitação.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O serviço deve ser acessado diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Habitação, no qual um integrante da família beneficiária deverá solicitar.
Unidade organizacional responsável pela execução/encaminhamento:
Departamento de Habitação.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Conforme houver disponibilidade orçamentária/financeira.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h
 

Programa Criança Feliz - Primeira Infância

Serviço para:
  Cidadão    



Formas de acesso:
  Presencial

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis
anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao
Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas
para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
infantil e no desenvolvimento do ser humano. Foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de
2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, de caráter intersetorial e com a finalidade de
promover o desenvolvimento integral das crianças 

DOCUMENTAÇÃO: Cadastro no Programa Bolsa Família
 

REQUISITOS: Lista de beneficiários no site do Governo Federal
 
- gestantes, crianças de até 3 anos de idade e suas famílias inscritas no cadastro único;
- Crianças de até 6 anos de idade e suas famílias beneficiárias do BPC;
- crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva
prevista no ECA
- crianças de até 72 meses iseridas no cadastro único, que perderam ao menos um de seus responsáveis
familiares, independentes da causa de morte, durante o período de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) da COVID-19.

ACOMPANHAMENTO: Contato com equipe do CRAS, pelo telefone 3244-1384.
 
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Encaminhamento  pelo  Município  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e
Habitação, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS  e Coordenação do Programa
Criança Feliz.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21292775/do1-2016-10-06-decreto-n-8-869-de-5-de-outubro-de-2016-21292718#:~:text=DECRETA%3A,de%208%20demar%C3%A7o%20de%202016.
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21292775/do1-2016-10-06-decreto-n-8-869-de-5-de-outubro-de-2016-21292718#:~:text=DECRETA%3A,de%208%20demar%C3%A7o%20de%202016.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm


Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus
usuários,  de  acordo com o seu ciclo  de  vida,  a  fim de complementar  o  trabalho social  com famílias  e  prevenir  a
ocorrência  de  situações  de  risco  social.  Forma  de  intervenção  social  planejada  que  cria  situações  desafiadoras,
estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na
família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária.
Possui  caráter  preventivo  e  proativo,  pautado  na  defesa  e  afirmação  dos  direitos  e  no  desenvolvimento  de
capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatóriaspara o enfrentamento da
vulnerabilidade  social.  Deve  prever  o  desenvolvimento  de  ações  intergeracionais  e  a  heterogeneidade  na
composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. Possui articulação
com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a promover o atendimento das famílias
dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social.
 

ACOMPANHAMENTO: Através de acompanhamento da equipe técnica.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
- Por procura espontânea;
- Por busca ativa;
- Por encaminhamento da rede socioassistencial;
- Por encaminhamento das demais políticas públicas

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atividade coletiva  em dias úteis, em horários programados, conforme
demanda.
Um ano.
 



Proteção Social Básica - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF)

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado,  com a  finalidade  de  fortalecer  a  função  protetiva  das  famílias,  prevenir  a  ruptura  dos  seus  vínculos,
promover  seu  acesso  e  usufruto  de  direitos  e  contribuir  na  melhoria  de  sua  qualidade  de  vida.  Prevê  o
desenvolvimento  de  potencialidades  e  aquisições  das  famílias  e  o  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

DOCUMENTAÇÃO: Inicialmente CPF, posteriormente cadastro no CADÚNICO (Cadastro Único)
 

ACOMPANHAMENTO: Através da equipe técnica.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
- Por procura espontânea; - Por busca ativa;
 - Por encaminhamento da rede socioassistencial;
- Por encaminhamento das demais políticas públicas

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Imediato e correspondente a demanda.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Diário, das 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00.
 



Proteção Social Básica -Benefícios Eventuais - Benefício Eventual (BE)
de Alimentos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Benefício Eventual B.E. integra as seguranças sociais, sendo que
sua  oferta  tem  porobjetivo  promover  o  desenvolvimento  da
segurança de acolhida, sobrevivência e a convivênciafamiliar, social
e comunitária. Estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS(Lei 8.742/93), pela Resolução CNAS nº 33 de 12/12/2012 (NOB-
SUAS) e Decreto nº 6.307, de14/12/2007. No âmbito da Política de
Assistência Social são benefícios de caráter suplementar eprovisório,
prestados aos  cidadãos e  às  famílias  em virtude de nascimento,
morte,  situações  devulnerabilidade  temporária  e  de  calamidade
pública.

DOCUMENTAÇÃO: Carteira de Identidade (RG)
CPF
 

ACOMPANHAMENTO: Acompanhamento da equipe técnica.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Atendimento do Acolhimento (Plantão Social), nas terças-feiras e nas quintas-feiras.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Esta modalidade de benefício eventual não poderá ser concedida às
famílias  de  modo  contínuo,  ficando  a  critério  da  equipe  técnica  realizar  reavaliação.  Atendimento
Imediato.  
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00



Proteção Social Básica -Benefícios Eventuais - Benefício Eventual (BE)
de Alimentos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Benefício Eventual B.E. integra as seguranças sociais, sendo que
sua  oferta  tem  porobjetivo  promover  o  desenvolvimento  da
segurança de acolhida, sobrevivência e a convivênciafamiliar, social
e comunitária. Estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS(Lei 8.742/93), pela Resolução CNAS nº 33 de 12/12/2012 (NOB-
SUAS) e Decreto nº 6.307, de14/12/2007. No âmbito da Política de
Assistência Social são benefícios de caráter suplementar eprovisório,
prestados aos  cidadãos e  às  famílias  em virtude de nascimento,
morte,  situações  devulnerabilidade  temporária  e  de  calamidade
pública.

DOCUMENTAÇÃO: Carteira de Identidade (RG)
CPF
 

ACOMPANHAMENTO: Acompanhamento da equipe técnica.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Atendimento do Acolhimento (Plantão Social), nas terças-feiras e nas quintas-feiras.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Esta modalidade de benefício eventual não poderá ser concedida às
famílias  de  modo  contínuo,  ficando  a  critério  da  equipe  técnica  realizar  reavaliação.  Atendimento
Imediato.  
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário: 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00



Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Unidade de
Acolhimento Institucional

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Acolhimento provisório  e  excepcional  para  crianças  e  adolescentes  de ambos os  sexos,  inclusive crianças  e
adolescentes  com  deficiência,  sob  medida  de  proteção  (Art.  98  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente)  e  em
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem- -se temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado e proteção.
 

ACOMPANHAMENTO: Através de Processo Judicial (parte envolvida) e acompanhamento da equipe
técnica.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Coordenação da Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
- Por determinação do Poder Judiciário;
-  Por  requisição  do  Conselho  Tutelar.  Nesse  caso,  a  autoridade competente  deverá  ser
comunicada, conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 

Proteção Social Especial de Média Complexidade- Serviço de
Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de
Serviços à Comunidade

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O  serviço  tem  por  finalidade  prover  atenção  socioassistencial  e  acompanhamento  a  adolescentes  e  jovens  em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o



acesso  a  direitos  e  para  a  ressignificação  de  valores  na  vida  pessoal  e  social  dos  adolescentes  e  jovens.  Para  a
oferta do serviço faz-se necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos
direitos  e  obrigações  devem  ser  assegurados  de  acordo  com  as  legislações  e  normativas  específicas  para  o
cumprimento da medida. Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento
(PlA) coma participação do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados
durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de
acordo com as necessidades e interesses do adolescente. O acompanhamento social ao adolescente deve ser
realizado de forma sistemática,  com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e
possibilite o desenvolvimento do PIA.

ACOMPANHAMENTO: Através de acompanhamento da equipe técnica.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

- Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

- Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil
correspondente  de  adolescentes  e  jovens  que  estão  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

UNIDADE ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Determinado pelo Poder Judiciário.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Proteção Social Especial de Média Complexidade- Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade
de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de
fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e encaminhamentos a
outros  serviços  socioassistenciais  e  das  demais  políticas  públicas  que  possam  contribuir  na  construção  da
autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência. Deve promover o acesso a espaços de
guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. Proporciona endereço
institucional para utilização, como referência, do usuário.

ACOMPANHAMENTO: Através de acompanhamento da equipe técnica.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

-  Encaminhamentos  do  Serviço  Especializado  em Abordagem Social,  de  outros  serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos;
- Demanda espontânea.
Diretamente pelo Município através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e
Coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a demanda. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Regularização Fundiária

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na regularização fundiária urbana pela REURB conforme Lei Federal nº 13.465/2017;

ETAPAS DO SERVIÇO: - Requerimento dos legitimados – até 180 dias;
- Processamento administrativo do requerimento - 30 dias da data do recebimento da notificação;
- Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária;
- Saneamento do Processo – até 30 dias;
- Decisões da autoridade competente – até 30 dias;
- Expedição da Certidão de Regularização Fundiária – Aproximadamente 30 dias;
- Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado no registro de imóveis – até 30 dias.

ACOMPANHAMENTO: A partir da instauração da REURB no site oficial do município.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Mediante processo administrativo através da Comissão Técnica de Regularização Fundiária
Urbana – REURB.
Unidade organizacional responsável pela execução/encaminhamento:
Comissão Técnica de Regularização Fundiária Urbana – REURB.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: - Lei Federal nº 13.465/2017

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Alimentação Escolar

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Oferta de alimentação escolar (e kits de gêneros alimentícios quando houve suspensão das aulas presenciais) e
acompanhamento nutricional dos cardápios aos estudantes de toda a rede municipal de ensino em conformidade
com as determinações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e sua legislação específica.

ETAPAS DO SERVIÇO:

A) Seleção dos produtos (perecíveis  e não perecíveis)  bem
como  produtos  da  agricultura  familiar  que  compõem  a
alimentação  e  cálculo  dos  quantitativos  para  cada  um;
B) Organização de orçamentos e documentos necessários para
posterior encaminhamento ao Setor de licitações que realiza
os tramites do processo licitatório;
C) Compras mensais dos itens perecíveis e não perecíveis de
acordo  com  cardápio  estabelecido  pela  nutricionista  e
quantitativo  de  estudantes  de  cada  escola;
D)  Entrega dos gêneros nas escolas:  escolas da sede -  as
empresas vencedoras do certame fazem a entrega; escolas do
interior - a Secretaria de Educação recebe os produtos e faz a
distribuição;
E) Diariamente os alimentos são preparados e ofertados aos
alunos. O número de refeições é de acordo com a quantidade
de estudantes presentes em cada dia e varia de conforme o
tempo  de  permanência  na  escola  (educação  infantil  turno
integral tem mais refeições).

ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento pode ser feito a partir de ligação ao Setor de Alimentação
Escolar (junto à Secretaria) ou entrando em contato com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) pelo
e-mail: caesaochico@gmail.com

mailto:caesaochico@gmail.com


FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Estar matriculado nas escolas da rede municipal.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço é imediata.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Carta de Serviços - Educação - Alimentação Escolar

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Oferta de alimentação escolar (e kits de gêneros alimentícios quando houve suspensão das aulas presenciais) e
acompanhamento nutricional dos cardápios aos estudantes de toda a rede municipal de ensino em conformidade
com as determinações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e sua legislação específica.

ETAPAS DO SERVIÇO:
A) Seleção dos produtos (perecíveis e não perecíveis) bem como produtos da agricultura familiar que
compõem a alimentação e cálculo dos quantitativos para cada um;
B) Organização de orçamentos e documentos necessários para posterior encaminhamento ao Setor de
licitações que realiza os tramites do processo licitatório;
C) Compras mensais dos itens perecíveis e não perecíveis de acordo com cardápio estabelecido pela
nutricionista e quantitativo de estudantes de cada escola;
D) Entrega dos gêneros nas escolas: escolas da sede - as empresas vencedoras do certame fazem a
entrega; escolas do interior - a Secretaria de Educação recebe os produtos e faz a distribuição;
E) Diariamente os alimentos são preparados e ofertados aos alunos. O número de refeições é de acordo
com a quantidade de estudantes presentes em cada dia e varia de conforme o tempo de permanência
na escola (educação infantil turno integral tem mais refeições).

ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento pode ser feito a partir de ligação ao Setor de Alimentação
Escolar (junto à Secretaria) ou entrando em contato com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) pelo
e-mail: caesaochico@gmail.com
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Estar matriculado nas escolas da rede municipal.
 
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço é imediata.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

mailto:caesaochico@gmail.com


Carta de Serviços - Educação - Documentos Gerais

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Emissão de históricos, atestados de frequência, atestados de efetivo exercício de magistério e demais documentos
relacionados aos estudantes e profissionais da educação.
 

ETAPAS DO SERVIÇO: a) documentos atuais: contato com a escola para solicitar a documentação
necessária;
b) atestados de efetivo exercício: protocolar pedido na Prefeitura;
c) documentos antigos: solicitar junto à Secretaria Municipal de Educação.
 

 

ACOMPANHAMENTO:
Via e-mail, telefone e presencialmente.
 

 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Por intermédio do protocolo geral.
Históricos  escolares  antigos:  solicitação  na  Secretaria  de  Educação  no  Setor  de
Documentação.
Históricos escolares e demais documentos referente a estudantes matriculados atualmente:
na própria escola.
Atestados de efetivo exercício de magistério devem ser protocolados junto ao Protocolo Geral
da prefeitura.
 
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: a) documentos atuais: verificar junto à escola;
b) atestado de efetivo exercício: em média 35 dias para certidões;
c) documentos antigos: em média 30 dias.



 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

Carta de Serviços - Educação - Educação de Jovens e Adultos

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste na oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos, na
modalidade  regular  no  Ensino  Fundamental  com  acompanhamento  direto  das  Rematrículas,  Matrículas,
Permanência e Qualidade de Aprendizagem. As turmas da EJA estão divididas em Totalidades, as quais vão da 1 até
a 6, sendo as totalidades 1 a 3 equivalentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental regular e as totalidades 4 a 6
equivalentes aos anos finais.

ETAPAS DO SERVIÇO:
A) Oferta de vagas: períodos anuais de matrícula/rematrícula: fevereiro e julho, devendo ser feita pelo
próprio aluno (maior de idade), com atualização de dados junto à secretaria da escola diretamente na
escola, dependendo de vagas existentes na totalidade.
B)  Documentação básica para matrícula  nova:  certidão de nascimento,  comprovante de endereço,
histórico escolar e uma foto 3x4.
C) A matrícula deverá ser feita no início de cada semestre, sendo que esta modalidade de ensino é
semestral.
D) Acompanhamento da frequência dos alunos: é feita diretamente pela escola.
E)  Formação  continuada  para  professores:  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  realiza  formação
continuada com todos os  educadores,  por  meio de:  encontros por  áreas de conhecimento,  Fórum
Municipal  de  Educação,  Seminários,  diversos,  reuniões  sistemáticas  com  a  direção,  coordenação
pedagógica e supervisor da Secretaria Municipal de Educação, profissionais de apoio, entre outras ações
que visam garantir uma educação de qualidade. Também são realizadas reuniões pedagógicas nas
escolas;  palestras  com  diversos  profissionais;  encaminhamento  dos  alunos  com  dificuldades  de
aprendizagem ao AEE, entre outras atividades realizadas pelas escolas com a finalidade de garantir uma
aprendizagem efetiva aos alunos.

ACOMPANHAMENTO: Por meio de contato presencial e/ou telefônico com a própria escola (equipe
diretiva e pedagógica), bem como com o Setor de Coordenação do Ensino Fundamental na Secretaria de
Educação, por um dos telefones informado no item 5.5.
 



 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

As matrículas e rematrículas são feitas diretamente nas escolas em dois períodos anuais, em
datas amplamente divulgadas.
 
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço é imediata conforme a demanda e de forma
contínua.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

Carta de Serviços - Educação - Educação Inclusiva

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  na  inclusão,  nas  salas  de  aula  de  ensino  regular,  de  alunos  com  qualquer  tipo  de  deficiência,  altas
habilidades  e/ou  superdotação,  devidamente  matriculadas  em  alguma  escola  da  rede  municipal.
 
 

ETAPAS DO SERVIÇO:
A  partir  da  matrícula  do  educando,  verifica-se  quais  as  necessidades  educacionais  que  tem  e
providenciam-se  as  devidas  adaptações  curriculares,  bem  como  os  atendimentos  necessários.
Os professores da sala de aula regular fazem as devidas adaptações no planejamento da aula, para fins
de  atender  o  máximo  possível  às  necessidades  do  aluno.  Para  melhor  conhecimento  do  aluno,
conversam com os pais para, assim, entenderem as particularidades deste.

ACOMPANHAMENTO:  Os  pais  e/ou  responsáveis  pelo  aluno  podem acompanhar  a  solicitação  do
atendimento diretamente com a direção escolar, o que pode acontecer pessoalmente ou por telefone e
e-mail  da  escola  onde  o  filho  deles  está  matriculado.  É  importante  que  os  pais  e/ou  responsáveis
mantenham contato ativo com a escola, especialmente com o professor que atende seu filho –  tanto na
sala de recursos multifuncional (AEE) quanto na sala de aula regular.



 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para o aluno ter acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), na sala de recursos
multifuncional,  é  preciso  que  ele  esteja  matriculado  em  escola  na  Rede  Municipal  de
Educação.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço tem por objetivo o atendimento imediato das necessidades,
não sendo possível definir um tempo para que ocorra, uma vez que depende de como se desenvolve o
processo  de  aprendizagem de  cada  aluno.  Ou  seja,  o  tempo  é  o  tempo  do  aluno,  devidamente
mediado/acompanhado pelo professor.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

Carta de Serviços - Educação - Educação Infantil

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste na educação de crianças, com idades entre 0 e 5 anos através da oferta de vagas na Educação
Infantil  com  acompanhamento  direto  das  REMATRÍCULAS,  MATRÍCULAS,  PERMANÊNCIA  E  QUALIDADE  DE
EDUCAÇÃO.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
A) A matrícula ou rematrícula é realizada conforme instruções de como acessar o serviço. Uma vez
realizada a matrícula a criança terá acesso a frequentar a Educação Infantil na escola que for realizada a
matrícula na pré-escola na qual foram matriculadas.
B) Acompanhamento da frequência dos alunos: É feita diretamente pela escola, o mínimo exigido para
Pré I  e Pré II  e de 60% e em caso de infrequência escolar sem justificativas,  é realizada a busca ativa
pela equipe do Setor de Apoio Escolar.
 
C) Acompanhamento da Qualidade de Educação: A Secretaria Municipal de Educação juntamente com as



equipes  diretivas  e  pedagógicas  das  escolas,  oportuniza  qualificação  profissional  para  os  funcionários
que atendem esta etapa e formação continuada para todos os professores de Educação Infantil nas
quais se incluem: Seminário de Educação Infantil, reuniões sistemáticas com as equipes diretivas e
pedagógicas das escolas, formações com a Editora Aprende Brasil abordando diversas temáticas, entre
outras ações que visam garantir a aprendizagem com qualidade.
Também, são realizadas reuniões e ações para promover  a integração com as famílias; aquisição de
materiais  pedagógicos  para  qualificar  o  trabalho  pedagógico  dos  professores  e  a  aprendizagem  e
desenvolvimento das crianças; reuniões com CPM ; desenvolvimento de projetos pedagógicos; visitas da
SME  às  escolas;  Outras  atividades  realizadas  pelas  escolas  com  o  fim  de  garantir  uma  aprendizagem
efetiva aos alunos.

ACOMPANHAMENTO: Na faixa etária de creche, o contato pode ser presencial na própria Secretaria de
Educação ou telefônico pelo número (54) 3244-1357/1369/1379 com o Setor de Apoio Escolar.  Para as
crianças de pré-escola, o contato pode ser realizado diretamente na escola na qual a criança está
matriculada.  Em ambas  as  faixas  etárias  é  imprescindível  à  participação  da  família  nas  reuniões
escolares, assim como o diálogo permanente com o Setor Pedagógico.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para a faixa etária de creche, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses,  o acesso é realizado
na  própria   Secretaria  Municipal  de  Educação,  e  o  período  de  matrícula  é  conforme a
liberação do Setor de Apoio Escolar o qual faz  contato com as famílias indicando a data e
escola na qual a matrícula deverá ser realizada.
O acesso à faixa etária de pré-escola é realizado pelas famílias diretamente nas escolas que
ofertam esta etapa.
A matrícula das crianças deve ser realizada pelos pais/ou responsáveis, e os documentos
solicitados são os seguintes: certidão de nascimento; cartão de vacinas; declaração de renda;
comprovante de endereço; cartão do SUS e CPF.
O período de rematrícula para todas as crianças e de matrículas novas para pré-escola é
informado anualmente, em datas amplamente divulgadas.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço é contínua, sendo que para a pré-escola as
vagas são imediatas à solicitação, enquanto para a creche ocorre por processo de inscrição e análise do
Setor de Apoio Escolar.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

Carta de Serviços - Educação - Ensino Fundamental



Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste na oferta de vagas no Ensino Fundamental com acompanhamento direto das rematrículas,
matrículas, permanência e qualidade da aprendizagem.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:
A) Oferta de vagas -  Período anual  de rematrícula:  devendo ser feita anualmente pelos pais  e/ou
responsáveis, com atualização de dados junto à secretaria da escola.
B) Período de matrícula para alunos novos: diretamente na escola, dependendo de vagas existentes no
ano e escola desejada. Deve ser feita pelos pais/ou responsáveis.
C)  Documentação  básica:  certidão  de  nascimento,  cartão  de  vacinas,  comprovante  de  endereço,
histórico escolar. Não havendo vaga na escola desejada, a SME garante vaga em outra escola. Matrícula
a qualquer tempo do ano letivo onde houver vaga.
D) Acompanhamento da frequência dos alunos: é realizada diretamente pela escola, mínimo exigido
75% e em caso de 5 faltas sem justificativas,  contato direto com a família e quando não há retorno à
escola é feita a FICAI - Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente que é encaminhada on-line ao
Conselho Tutelar.
E) Acompanhamento da Aprendizagem: a Secretaria Municipal de Educação realiza formação continuada
com todos  os  educadores:  encontros  por  áreas  de  conhecimento,  Fórum Municipal  de  Educação,
seminários  diversos,  reuniões  sistemáticas  com a  direção,  supervisor  das  escolas,  professores  de
Educação  Especial,  profissionais  de  apoio  entre  outras  ações  que  visam  garantir  uma  educação  de
qualidade; reuniões pedagógicas nas escolas; palestras com diversos profissionais; encaminhamento dos
alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem  ao  Atendimento  Educacional  Especializado;
reuniões/encontros  com as  famílias,  bem como outras  atividades  realizadas  pelas  escolas  com a
finalidade de garantir a aprendizagem efetiva aos alunos.

ACOMPANHAMENTO: Através de contato presencial e telefônico com o Setor de Coordenação das
EMEFs na Secretaria de Educação, diretamente na escola onde o aluno foi matriculado e participando
das reuniões nas escolas e diálogo permanente com o setor Pedagógico. É possível ainda encaminhar e-
mail para smec.educafinais@gmail.com ou smec.anosfinais@gmail.com
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

As matrículas são feitas diretamente nas escolas, havendo um período anual de rematrícula
(em outubro)  e  de  matrícula  para  novos  alunos  em novembro,  em datas  amplamente
divulgadas. Entretanto, em qualquer época do ano a rede aceita matrículas, mas quando não

mailto:smec.educafinais@gmail.com
mailto:smec.anosfinais@gmail.com


há vaga na escola de desejo da família, o aluno é matriculado em outra, preferencialmente
não muito distante de sua residência. Nestes casos, a Secretaria de Educação sempre faz a
intermediação entre família e escola.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço é imediata conforme a demanda e de forma
contínua.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

Carta de Serviços - Educação - Setor de Apoio

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

O Setor de Apoio Social a Escola e ao Educando tem como principais atribuições junto à rede municipal de ensino:
a)  Garantir  o acesso e a permanência da criança e do adolescente na escola,  efetivando o direito social  de
educação; b) Realizar visitas domiciliares para conhecimento da realidade social e familiar do aluno de forma a
possibilitar intervenção e encaminhamento adequado, incluindo a questão da infrequência e evasão escolar; c)
Promover a aproximação das famílias ao contexto escolar; d) Articular junto à rede pública e privada (CAPS; Saúde;
Assistência Social; APAE, Hospital...) para atendimento as necessidades escolares; e) Realizar visitas institucionais
(escolas,  CAPS,  Equipamentos  do  SUAS,  Sec.  de  Saúde,  etc.);  f)  Identificar  a  população  escolar  e  demandas
envolvendo  escola,  família  e  educando;  g)  Elaborar  e  executar  projetos  junto  a  outros  profissionais  que  visem
atender as demandas escolares; h) Apoiar no atendimento ou atendimento direto, nas dependências da Secretaria
de Educação, a pais ou responsáveis, professores e direção escolar, entre outras pessoas, quando necessário e/ou
solicitado por algum setor; i) Realizar o processo de inscrição e ingresso de crianças de 0 a 03 anos na etapa
creche/ j) Participar de conselhos de direitos e programas direcionados a primeira infância.

 

ETAPAS DO SERVIÇO:   Acolher  e  identificar  a  demanda  a  ser  atendida;  planejar;  promover  atuação
direta  através  dos  instrumentais  técnicos  da  profissão;  acompanhamento  do  caso,  e,  se  necessário,
realizar os encaminhamentos para os setores e órgão responsáveis.

ACOMPANHAMENTO:  O acompanhamento da solicitação se dá através do contato direto com os



envolvidos,  em alguns casos utilizando-se das visitas domiciliares e institucionais,  podendo ocorrer
também por meio do contato telefônico. 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O  acesso  ao  serviço  acontece  de  forma  espontânea,  bem  como  por  meio  de
encaminhamentos  das  escolas  municipais  e  da  rede  de  serviços,  além da  busca  ativa
realizado pelos próprios servidores do Setor.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A prestação do serviço ocorre logo que a demanda foi apresentada
e/ou identificada, de forma imediata.

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h



Carta de Serviços - Educação - Transporte Escola

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Presencial

Transporte dos alunos da educação básica.
 

ETAPAS DO SERVIÇO: A) comprovação da necessidade do transporte escolar;
B) mapeamento do endereço do aluno;
C) assinatura do termo de responsabilidade;
D) comunicação da mudança de endereço.
 

ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento pode ser feito a partir de ligação ao Setor de Transporte
Escolar (junto à Secretaria) ou entrando em contato com a escola em que o estudante está matriculado
(a lista de contatos das escolas pode ser acessada em CONTATOS).
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Para acessar o serviço é necessário estar matriculado na rede pública. A partir disso, informar
a necessidade do transporte comprovando o endereço residencial. Este procedimento pode
ser feito na escola ou no Setor de Transporte Escolar na Secretaria de Educação.
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço é prestado durante o ano letivo estando disponível de forma
imediata a necessidade do aluno, atendendo o mais rápido possível de acordo com as rotas atuais e com
a legislação vigente.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  Funcionamento:  manhã das  8h30min  às  11h30min  e  à  tarde  das
13h30min às 17h

https://drive.google.com/file/d/1RPKDA5de37PNdb999iBIvk-aHBFoIABP/view?usp=sharing


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

Adoções

Serviço para:
  Cidadão      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste  na  promoção  de  adoções  de  animais  resgatados  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Sustentabilidade (SEMAS).

ETAPAS DO SERVIÇO:  O  processo  de  adoção  consiste  na  existência  e  divulgação  dos  animais
disponíveis, na manifestação de interesse dos adotantes junto a SEMAS, bem como na assinatura de um
termo de adoção e posterior microchipagem (realizada apenas em cães), geralmente efetuada junto com
a castração, garantida pela secretaria.

ACOMPANHAMENTO: Para saber do andamento da solicitação de adoção, o requerente poderá entrar
em contato com o a SEMAS, por telefone (3244-1214 ou 3244-1386), pessoalmente ou através do e-mail:
meioambientepsfp@gmail.com

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

A solicitação de adoção deve ser feita a SEMAS, quando houver animais disponíveis para
adoção. Havendo animais disponíveis, a SEMAS promove feiras de adoção e/ou divulga-os nas
redes sociais. 
O interessado pode se informar sobre os animais disponíveis por meio das redes sociais,
feiras de adoção, e-mail (meioambientepsfp@gmail.com), telefone (3244-1214 ou 3244-1386)
ou presencialmente na sede da SEMAS (av. Júlio de Castilhos, n°444 – Centro). A retirada do
animal  adotado se  dá  de forma presencial  na  sede secretaria  (ou  no  local  no  qual  se
encontrar o animal: clínicas, etc), onde o adotante assinará o termo se responsabilizando pelo
animal adotado.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Assessoria Técnica/Consultoria CETAP

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Assessoria  técnica/consultoria  em  agroecologia;  projetos  de  arranjos  agroflorestais  a  partir  das  espécies  de
interesse; orientação técnica acerca dos manejos ecológicos de solo, controles alternativos de pragas e doenças em
sistema orgânicos de produção junta a grupos de agricultores familiares; fornecimento e estímulo a propagação de
variedades  crioulas  de  sementes;  análise  de  solo  e  recomendação  de  adubação  e  calagem;  certificação
Agroflorestal/Extrativismo Sustentável  da flora nativa SEMA; articulação e aproximação dos agricultores ao Grupo
Gralha  Azul  de  produção  orgânica,  vinculado  à  Rede  Ecovida  de  Agroecologia;  sensibilização  para  uso  e
aproveitamento  das  frutas  nativas  (Boas  práticas  de  colheita,  sanitização  e  armazenamento);  gestão  e
planejamento  produtivo  junto  a  agricultores  do  município  para  comercialização  via  compra  institucional  de
alimentos (Programa de Aquisição de Alimentos-PAA); mobilização junto a coletivos de agricultores familiares e
extrativistas;  orientação  acerca  dos  protocolos  vigentes  para  a  conformidade  com  a  legislação  ambiental;
sensibilização junto ao público consumidor, empreendimentos comerciais e gestores públicos sobre a importância
das estratégias para a promoção da sociobiodiversidade nativa; construção de sistemas produtivos sustentáveis,
baseados nos princípios da agroecologia.

ETAPAS DO SERVIÇO: Após manifestar interesse na demanda em algumas das questões nos serviços
que envolvem a assessoria técnica em agroecologia, é feito um cadastro da propriedade ou pessoa física
concretizando a prestação da consultoria.

ACOMPANHAMENTO:  Na  sede  da  SEMAS  (av.  Júlio  de  Castilhos,  n°444  –  Centro),  por  e-mail
(meioambientepsfp@gmail.com) ou telefone (3244-1214 ou 3244-1386).

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Os  beneficiários  poderão  manifestar  interesse  diretamente  a  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente  e  Sustentabilidade  (SEMAS)  ou  junto  ao  responsável  pelas  ações:  Centro  de
Tecnologias Alternativas Populares (CETAP).

PREVISÃO  DE  ATENDIMENTO:  Considerando  que  o  Contrato  Nº  131/2019  foi  firmado  por  meio  de
licitação, no dia 23 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por até 60 meses.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Castração de Cães e Gatos

Serviço para:
  Cidadão      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no serviço de castração e microchipagem de cães e gatos fêmeas e machos, de forma gratuita. Possuem
prioridade no atendimento, animais sob a guarda de pessoas com vulnerabilidade social e/ou econômica, animais
de rua e animais resgatados por ONGs.

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  O  responsável  pelo  animal  preenche  a  ficha  e  encaminha  a  SEMAS.  Após
verificar a documentação, a ficha vai para uma lista de espera. A Secretaria entrará em contato com o
tutor(a) para agendar a castração e passar as informações necessárias como: data, local e hora.

ACOMPANHAMENTO: Para saber sobre o andamento de sua solicitação, o requerente pode entrar em
contato com a SEMAS, por telefone (3244-1214 ou 3244-1386), pessoalmente ou através do e-mail:
meioambientepsfp@gmail.com.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

A  solicitação do  serviço  de  castração deverá  ser  feita  na  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) durante todo o ano. Os documentos e informações
necessários para realizar a solicitação serão disponibilizados nos meios de comunicação da
Secretaria (e-mail, telefone ou pessoalmente).

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O prazo para atendimento é de até 6 meses.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Fiscalização Ambiental

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Esse serviço contempla vistorias, emissão de notificações, embargos, autos de infração, interdições, apreensões e
demais  procedimentos  que  visem  à  cessação  e/ou  regularização  de  atividades  que  estejam  infringindo  as
legislações ambientais.  As fiscalizações são motivadas por denúncias ou pela verificação de irregularidades pelos
próprios  fiscais.  As  principais  atividades  fiscalizadas  são:  cortes  de  vegetação nativa;  interferências  em Áreas  de
Preservação Permanente (APPs); maus tratos aos animais; poluição atmosférica, hídrica, do solo, visual e sonora;
terrenos sujos e atividades econômicas sem licença ambiental.

ETAPAS DO SERVIÇO:  As etapas do processamento do serviço variam de acordo com o tipo de
atividade a ser fiscalizada. Em caso de denúncia, após registro junto a SEMAS, a equipe de fiscalização
efetua a vistoria in loco e realiza os procedimentos administrativos cabíveis, de acordo com a situação.
Em  algumas  situações,  são  necessárias  apenas  a  vistoria  e  a  notificação  para  que  o  problema  seja
resolvido. Em outras, é necessária a lavratura de auto de constatação; auto de infração; embargo;
apreensão de mercadorias, veículos e animais; interdição; entre outros procedimentos administrativos.

ACOMPANHAMENTO: Pessoalmente, na sede da SEMAS (av. Júlio de Castilhos, n°444 – Centro), por
telefone (3244-1214 ou 3244-1386) ou por e-mail: fiscalizacaosemas2018@gmail.com.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

As  denúncias  poderão  ser  realizadas  através  do  e-mail:  fiscalizacaosemas2018@gmail.com,
por telefone (3244-1214 ou 3244-1386) ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Para registro de denúncias é necessário que o
reclamante informe com clareza e precisão o endereço onde está ocorrendo a infração (rua,
número da casa e bairro, quando for na cidade. Localidade e ponto de referência, quando for
no interior). Também deve explicar com o máximo de detalhes, qual a infração que está
acontecendo e,  se  possível,  informar  o  nome do infrator.  Acrescenta-se  que a  falta  de
informações poderá tornar o atendimento mais demorado e até mesmo, inviável.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Os prazos variam de acordo com as situações, mas geralmente os
atendimentos são feitos em no máximo 30 dias.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares (Lixo)

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

O serviço consiste na coleta, triagem e destinação adequada dos resíduos domiciliares gerados na área urbana e
rural do Município de São Francisco de Paula.

ETAPAS DO SERVIÇO: Os resíduos devem ser armazenados em sacos plásticos e colocados em frente
as residências ou em lixeiras comunitárias nos dias e horários de coleta. O município disponibiliza dois
eco-pontos para coleta de materiais recicláveis, no bairro São Miguel e no Bairro Santa Isabel. Os dias e
horários de coleta podem ser conferidos no site oficial www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. Para inclusão
de novas rotas ou alterações, o cidadão deve entrar em contato com a SEMAS (Av. Júlio de Castilhos, 444
– Centro) e protocolar o pedido.

ACOMPANHAMENTO: Para saber sobre o andamento de sua solicitação basta entrar em contato com a
SEMAS em sua sede, por telefone (3244-1214 ou 3244-1386) ou e-mail (meioambientepsfp@gmail.com).

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Os resíduos devem ser armazenados em sacos plásticos e colocados em frente as residências
ou em lixeiras comunitárias nos dias e horários de coleta. Os dias e horários de coleta podem
ser conferidos no site oficial www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. Para inclusão de novas rotas
ou  alterações,  o  cidadão  deve  entrar  em contato  com a  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e protocolar o pedido.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço é realizado diariamente, exceto em domingos e feriados.
Protocolos de inclusão de novas rotas ou alterações serão analisados em até 30 dias. Reclamações de
falta de coleta serão respondidas em 48 horas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

Licenciamento Ambiental

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial



Consiste  na  realização  de  vistorias,  emissão  de  pareceres,  licenças,  alvarás,  autorizações,  isenções  e
indeferimentos. As atividades que necessitam de licenciamento ambiental constam na Resolução do CONSEMA nº
372/2018.

ETAPAS DO SERVIÇO: Após o protocolo de requerimento acompanhado dos documentos exigidos e
pagamento da taxa pelo requerente, o processo é encaminhado à equipe técnica, a qual realiza a análise
dos documentos, a vistoria, a emissão de parecer técnico e a emissão da licença ambiental, autorização,
isenção ou indeferimentos. Após é realizada a comunicação ao requerente, via telefone para retirada do
documento  emitido.  Caso  seja  identificada  a  falta  de  documentação  no  processo  e/ou  irregularidades
durante  a  vistoria,  o  Departamento  de  Licenciamento  Ambiental  emitirá  notificação  via  ofício  ao
requerente.  O  descumprimento  dessa  notificação  poderá  implicar  no  indeferimento  do  processo  de
licenciamento ambiental,  assim como, seu encaminhamento ao Departamento de Fiscalização,  que
poderá realizar autuação; embargo, interdição, entre outros procedimentos, de acordo com a situação
verificada.

ACOMPANHAMENTO: Quando o documento licenciatório é emitido, o requerente é comunicado via
telefone ou e-mail.  Para saber do andamento do processo, o requerente poderá entrar em contato
pessoalmente  na  sede  da  secretaria  (av.  Júlio  de  Castilhos,  n°444  –  Centro),  por  e-mail
(meioambientepsfp@gmail.com) ou telefone (3244 1214 ou 3244 1386) com a SEMAS.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

A  solicitação  de  licenciamento  ambiental  deverá  ser  feita  mediante  protocolo,  junto  a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Para isso, o requerente
deverá apresentar o formulário de requerimento devidamente preenchido e com todos os
anexos necessários. A documentação exigida depende do tipo de atividade a ser licenciada.
No ato da solicitação, será gerada uma guia de pagamento relativa à taxa de licenciamento
ambiental,  após  a  identificação  do  pagamento  da  taxa  será  realizado  o  protocolo  e,  em
seguida,  o  processo  aguardará  análise  do  Departamento  de  Licenciamento  Ambiental.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Os prazos variam de acordo com as atividades a serem licenciadas.
Quando  o  processo  está  completo  e  não  são  identificadas  irregularidades  durante  a  vistoria  o  prazo
máximo para expedição da licença ambiental, autorização ou alvará é de seis meses a contar da data de
pagamento da taxa, conforme resolução CONAMA nº 237.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

mailto:meioambientepsfp@gmail.com


Parques Municipais

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Os  Parques  são  áreas  livres  dotadas  de  infraestrutura,  equipamentos,  arborização  e  jardins.  São  ambientes
essenciais para a conservação biológica, para melhoria da qualidade do ar, para a conservação das nascentes, para
a ciência, para a educação ambiental e para o lazer. Atualmente o município conta com dois Parques: Parque
Natural Municipal da Ronda e o Santuário das Águas (em implantação).

FORMAS DE ACESSO:   Presencial



Programa de Aquisição de Alimentos PAA

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Gestão e Planejamento administrativo/produtivo da compra institucional de alimentos via Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA.

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Primeiramente  manifestar  interesse  e  se  enquadrar  nas  condições  para
agricultor familiar (Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP), após isso preencher e assinar documentação
fornecida pela secretaria, a qual será enviada para aprovação na Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural – SEAPDR. Posteriormente, a/o agricultor/a deverá informar as culturas/produtos
que  pretende  produzir  no  período  definido  para  que  seja  elaborado  um  planejamento  produtivo  e  a
estimativa das quantidades para as instituições beneficiadas. Agricultores com produção orgânico e/ou
com  produtos  beneficiados  em  agroindústria  deverão  apresentar  os  respectivos  certificados  que
atestem.

ACOMPANHAMENTO: Na sede da SEMAS, localizada junto a Prefeitura Municipal de São Francisco de
Paula, na Avenida Júlio de Castilhos, n°444 – Centro ou por telefone: 3244-1214 ou 3244-1386.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Os  beneficiários  poderão  manifestar  interesse  diretamente  à  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O acesso ao Programa se dá através de editais que são lançados -
normalmente - uma vez ao ano ou através de chamadas emergenciais. A duração também varia de
acordo  com  o  montante  de  recursos  transferidos  do  Governo  Federal  aos  Estados  e  sequentes
municípios.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Projeto Adote um Canteiro

Serviço para:
  Cidadão      Empresa    

Formas de acesso:
  Presencial

Projeto no qual particulares, pessoas físicas ou jurídicas, adotam espaços públicos constituídos de praças, jardins,
canteiros, exemplares arbóreos ou florísticos, prédios públicos ou municipais e monumentos, a fim de promover o
embelezamento dos mesmos na sede ou no interior do município.

ETAPAS DO SERVIÇO: Após manifestar interesse pelo projeto e realizar o protocolo, apresentando as
demais informações,  e aguardar análise,  o particular deve assinar o termo de cooperação junto a
Secretaria do Meio Ambiente. A partir da assinatura do termo, o particular torna-se responsável pela
manutenção do espaço adotado e a secretaria do meio ambiente monitora essa atividade.
A etapa de protocolo, análise e celebração do termo de cooperação é prestada pela secretaria do meio
ambiente.  A  partir  da  celebração  do  termo,  o  particular  presta  manutenção  ao  espaço  adotado,
promovendo: limpeza geral, limpeza das áreas plantadas, manutenção de gramados, manutenção de
jardins, controle de pragas e doenças, manutenção de plantas anuais e irrigação. Cabe a secretaria do
meio ambiente monitorar essas atividades.

ACOMPANHAMENTO: Na sede da secretaria do meio ambiente (av. Júlio de Castilhos, n°444 – Centro),
por e-mail (meioambientepsfp@gmail.com) ou telefone (3244-1214 ou 3244-1386).

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

Os particulares poderão manifestar interesse pelo projeto diretamente à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), por meio de protocolo e da apresentação da
localização do espaço publico a ser adotado. Após a análise da solicitação, será celebrado um
termo de cooperação específico na sede da secretaria.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  O  período  para  análise  e  celebração  do  termo de  cooperação  é
indeterminado. E o período de vigência do termo de cooperação é de seis meses a um ano, admitida a
prorrogação por mais de uma oportunidade através de aditivo, segundo art. 5° do decreto n° 1522/2017.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Recolhimento de Resíduos Eletrônicos e Eletrodomésticos

Serviço para:
  Cidadão      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

O serviço consiste no recolhimento e destinação adequada de resíduos especiais eletrônicos e eletrodomésticos.

ETAPAS DO SERVIÇO: O cidadão leva o resíduo especial até a sede da SEMAS, que recebe o resíduo
eletrônico  e  destina  para  empresa  especializada,  previamente  licenciada,  que  faz  a  coleta
periodicamente.

ACOMPANHAMENTO: O cidadão pode entrar em contato com a SEMAS, por telefone (3244-1214 ou
3244-1386), pessoalmente ou através do e-mail: meioambientepsfp@gmail.com.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O serviço pode ser acessado nos dias e horários de funcionamento da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), em sua sede (av. Júlio de Castilhos, n°444 –
Centro).

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O serviço de recolhimento dos resíduos especiais pela SEMAS se dá
assim que o indivíduo os leva até sua sede.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Conservação de Áreas Públicas

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste na realização de roçadas, corte de grama, varrição, limpeza de ruas e avenidas do perímetro urbano,
praças, caminhódromos, ciclovias, áreas verdes, academias ao ar livre e outros espaços públicos.

ETAPAS DO SERVIÇO: Os servidores do setor responsável são distribuídos em equipes para execução
dos  serviços,  conforme  a  ordem  dos  pedidos  e  também  conforme  necessidade  de  atendimento
detectado pelo próprio setor. Em sábados, domingos e feriados o pessoal do setor, por sistema de
revezamento faz o varrimento e limpeza das praças e ruas da área central da cidade.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmai.com
ou diretamente na Prefeitura de Obras.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A previsão em situação normal para o atendimento de uma solicitação
do cidadão é de 7 a 10 dias da solicitação, contudo em caso de tempo ruim é possível uma demora
maior.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmai.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


Limpeza e Recolhimento de Entulho

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste no recolhimento e destinação de entulhos que tenham sido originados na área púbica tais como galhos
provenientes de podas de árvores em área pública, restos de construção provenientes de obras realizadas em área
pública.

ETAPAS DO SERVIÇO: Recebida a solicitação ela é encaminhada ao Chefe do Setor que pela ordem
cronológica do recebimento dos pedidos, o qual organiza as equipes, bem como maquinário necessário e
programa o atendimento. Além dos pedidos da Comunidade há também a execução dos serviços que
são feitos em cumprimento às vistorias que o setor faz nas áreas e locais de sua responsabilidade.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmail.com
ou diretamente na Prefeitura de Obras.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A previsão para realização do serviço é de 7 (sete) a 10 (dez) dias,
contudo em função de mal tempo é possível uma demora superior.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


Manutenção da Iluminação Pública

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste na manutenção da iluminação pública com lâmpadas e outros materiais elétricos necessários por iniciativa
da Secretaria de Obras ou por solicitação do cidadão.

ETAPAS DO SERVIÇO: Recebido o pedido, o mesmo é repassado às equipes responsáveis, respeitando
sua ordem. Os pedidos do interior são organizados por região visando otimizar a logística.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmail.com

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

O  serviço  poderá  ser  acessado  pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail
secretariadeobrassfp@gmail.com ou diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O atendimento da cidade tem previsão de atendimento em trinta (30)
dias e no interior devido a programação de atendimento por região, pode levar até 60 dias.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


Manutenção das Estradas do Interior

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste  no  patrolamento,  colocação  de  material,  substituição  ou  colocação  de  bueiros  em  estradas  não
pavimentadas localizadas do interior do município.

ETAPAS DO SERVIÇO:  De posse do pedido do cidadão,  o Secretário e Coordenador das Equipes
analisam e programam os atendimentos. Dentro do possível os atendimentos seguem as necessidades
de manutenção das estradas levando em conta suas condições de trafegabilidade. Também os pedidos
dos usuários  são observados nesta análise para determinação das prioridades a serem atendidas.
Eventualmente sendo urgente necessidade algum pedido de entidade ou contribuinte pode alterar esta
rotina.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmai.com
ou diretamente na Prefeitura de Obras.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO DE  ATENDIMENTO:  Não  há  definição  de  um prazo  máximo,  haja  vista  que  as  atividades
dependem das condições climáticas, sendo que também o prazo depende de cada tarefa.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmai.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


Manutenção Das Ruas Não Pavimentadas No Perímetro Urbano

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste  no  patrolamento,  colocação  de  material,  substituição  ou  colocação  de  bueiros  em  estradas  não
pavimentadas localizadas no perímetro urbano.

ETAPAS DO SERVIÇO: Recebida a solicitação é feito a vistoria no local para verificar a real situação e
necessidade  do  que  é  necessário  ser  realizado.  Na  sequência  são  identificados  e  providenciados  os
materiais necessários e designada a equipe para o trabalho.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmail.com
ou diretamente na Prefeitura de Obras.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO:  A previsão em situação normal é de 10 a 30 dias da solicitação,
contudo em caso de tempo ruim é possível uma demora maior.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


Manutenção dos Prédios Públicos

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste na manutenção dos prédios Públicos localizados no município.

ETAPAS DO SERVIÇO: De posse do memorando de solicitação da requerente Secretaria, o Secretário e
Coordenador das Equipes analisam e programam os atendimentos. Dentro do possível os atendimentos
seguem as necessidades de cada Secretaria.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO DE  ATENDIMENTO:  Não  há  definição  de  um prazo  máximo,  haja  vista  que  as  atividades
dependem das condições climáticas, sendo que também o prazo depende de cada tarefa.

PRIORIDADES  DE  ATENDIMENTO:  Através  do  telefone  (54)  32441168  ou  e-mail
secretariadeobrassfp@gmai.com ou diretamente na Prefeitura de Obras.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmai.com


Manutenção/Instalação de Bocas de Lobo e Caixas Cegas do Esgoto
Pluvial no Perímetro Urbano e Rural

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

Consiste na manutenção e instalação de bocas de lobo e caixas cegas do esgoto pluvial no perímetro urbano e rural
mediante identificação da Secretaria de Obras ou solicitação do cidadão.

ETAPAS DO SERVIÇO: Recebida a solicitação é feito a vistoria no local para verificar a real situação e
necessidade  do  que  é  necessário  ser  realizado.  Na  sequência  são  identificados  e  providenciados  os
materiais necessários e designada a equipe para o trabalho.

ACOMPANHAMENTO: Através do telefone (54) 32441168 ou e-mail secretariadeobrassfp@gmai.com
ou diretamente na Prefeitura de Obras.

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Pessoalmente,  WhatsApp,  contato  telefônico,  e-mail  secretariadeobrassfp@gmail.com  ou
diretamente no Protocolo da Secretaria de Obras.

PREVISÃO  DE  ATENDIMENTO:  Não  há  previsão  de  prazo  máximo,  haja  vista  que  sempre  há
dependência de se contar com bom tempo e mesmo com a necessidade de atender uma emergência.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h às 11h30min e à tarde das 13h30min às 18h

mailto:secretariadeobrassfp@gmai.com
mailto:secretariadeobrassfp@gmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

Certidão de Zoneamento

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na análise do pedido de viabilidade de instalação de empreendimento pelo cidadão e consequente
emissão de certidão de zoneamento.

ACOMPANHAMENTO:  Mediante  acompanhamento  do  protocolo  no  site  oficial  do  Município  e  contato
telefônico com o Setor de Protocolo Setorial do Planejamento ou setores envolvidos na emissão da
certidão.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O cidadão deverá protocolar Requerimento de Certidão de Zoneamento junto ao Protocolo
Setorial da Secretaria de Planejamento informando os códigos CNAE que a empresa desejar, o
endereço, mais especificamente a Quadra e o Lote. O requerimento pode ser obtido no site
oficial do Município www.saofranciscodepaula.rs.gov.br

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Até 10 dias

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

http://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br


Consulta Prévia

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na solicitação de consulta prévia da situação do imóvel para construção ou regularização pelo cidadão.

ACOMPANHAMENTO:  Mediante  acompanhamento  do  protocolo  no  site  oficial  do  Município  e  contato
telefônico com o Setor de Protocolo Setorial do Planejamento ou setores envolvidos.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O requerente deverá protocolar a solicitação junto ao Protocolo na Prefeitura contendo o
requerimento  preenchido,  o  qual  pode  ser  obtido  no  site  oficial  do  Município
www.saofranciscodepaula.rs.gov.br

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Até 5 dias

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

http://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br


Diretrizes Técnicas Para Aprovação de Projetos de Loteamentos

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no fornecimento de diretrizes técnicas para a aprovação de projeto de loteamentos conforme solicitação.

ACOMPANHAMENTO:  Através  de  consulta  do  protocolo  no  s i te  da  Prefeitura  ou
presencialmente/contato telefônico com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O requerente deverá protocolar a solicitação junto ao Protocolo Setorial da Secretaria de
Planejamento  com formulário  preenchido  anexando um mapa e  matrícula  do  imóvel.  O
formulário  pode  ser  obtido  no  site  oficial  do  Município  www.saofranciscodepaula.rs.gov.br
“Requerimento  de  Parcelamento  do  Solo”.

Habite-se

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na concessão de carta de habite-se de imóvel após sua conclusão e análises realizadas pelos setores
técnicos competentes.

ACOMPANHAMENTO:  Através  de  consulta  do  protocolo  no  s i te  da  Prefeitura  ou
presencialmente/contato telefônico com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O requerente deverá protocolar a solicitação junto ao Protocolo Setorial da Secretaria de
Planejamento com todos os documentos constantes no check list, o qual pode ser obtido no
site oficial do Município www.saofranciscodepaula.br

http://www.saofranciscodepaula.br


Licença de Construção

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste na concessão de licença de construção por solicitação do interessado.

ETAPAS DO SERVIÇO: O pedido depois de protocolado é encaminhado para o setor do meio ambiente
sendo aprovado vai para o setor do planejamento indo para análise após aprovação é encaminhado para
o Setor de Fiscalização de Obras para realização da vistoria em relação à situação do terreno e/ou
edificação  e  infraestrutura.  Encaminhamento  para  o  Setor  de  Análise  de  Projetos  para  realização  da
análise  técnica,  sendo  que:  a)  em  caso  de  existir  pendências  retorna  ao  Protocolo  Setorial  do
Planejamento para correção pelo responsável técnico; b) em caso de aprovação do projeto, o processo é
encaminhado ao Setor de Fiscalização de Obras para emissão do Alvará de Licença de Construção, o
qual retorna ao Setor de Aprovação de Projetos para conferência e assinatura. O Setor de Aprovação de
Projetos encaminha o Processo para o Protocolo Setorial  do Planejamento para entrega do projeto
aprovado  e  da  licença  de  construção  ao  profissional  técnico  ou  proprietário,  registro  no  SISOBRA,  e
encaminhamento do Processo Completo a Divisão de Cadastro para registro no cadastro imobiliário, o
qual fica na divisão aguardando habite-se.

ACOMPANHAMENTO:
Mediante acompanhamento do protocolo no site oficial do Município e contato telefônico com o Setor de
Protocolo Setorial do Planejamento ou setores envolvidos na concessão da licença de construção.
 

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O cidadão interessado na licença deverá protocolar o pedido junto ao Protocolo Setorial da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo com todos os documentos listados no check list o
qual pode ser obtido no site oficial do Município (www.saofranciscodepaula.rs.gov.br).

PREVISÃO  DE  ATENDIMENTO:  Até  10  dias.  Os  prazos  podem  ser  superiores  considerando  as
pendências verificadas e as providências de correção necessárias.

http://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br


Pedido de Número de Prédio

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste no fornecimento da numeração predial ao cidadão solicitante.

ACOMPANHAMENTO:
Através de consulta do protocolo no site da Prefeitura ou presencialmente/contato telefônico com a
Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O requerente deverá protocolar a solicitação junto ao Protocolo Setorial da Secretaria de
Planejamento.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 5 dias

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



Regularização de Imóvel

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Consiste  na  realização dos  procedimentos  necessários  para  regularização de  imóvel  conforme solicitação do
interessado.

ACOMPANHAMENTO:  Através  de  consulta  do  protocolo  no  s i te  da  Prefeitura  ou
presencialmente/contato telefônico com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O cidadão solicita a regularização do imóvel mediante protocolo do pedido junto ao Protocolo
Setorial da Secretaria de Planejamento e Urbanismo com os documentos listados no check
list,  os  quais  podem  ser  obtidos  no  site  oficial  do  Município
(www.saofranciscodepaula.rs.gov.br).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h

http://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

Construção, Pavimentação, Manutenção e Conservação de Estradas
Municipais no Interior Do Município

Serviço para:
  Cidadão      Empresa      Servidor

Formas de acesso:
  Presencial

Compete  em  executar  obras  de  abertura  ou  recuperação  de  estradas  municipais;  a  construção,
recuperação/conservação e ampliação de pontes, pontilhões e bueiros; a implantação e conservação de poços
artesianos para as comunidades rurais; extensão da rede elétrica e outras necessidades pertinentes ao meio rural;
atendimento aos agricultores e produtores rurais, propiciando o uso de tratores públicos e outros equipamentos
necessários para o desenvolvimento evitando o êxodo rural, firmando parcerias com contribuições de melhoria

ETAPAS DO SERVIÇO: O pedido após protocolado é encaminhado para alinhamento junto ao prestador
de serviço , conforme a demanda, o tempo não estando chuvoso e as máquinas em funcionamento o
serviço ocorrerá.

ACOMPANHAMENTO:
Mediante acompanhamento do protocolo no site oficial do Município e contato
telefônico com o Setor de Protocolo Setorial da Secretaria.

FORMAS DE ACESSO:   Presencial

O cidadão interessado na licença deverá protocolar o pedido junto ao Protocolo Setorial da
Secretaria do Interior.

PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 60 dias, podendo variar para mais considerando que a demanda é
grande e o clima tem que estar seco.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: manhã das 8h30min às 11h30min e à tarde das 13h30min às 17h



SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Carta de Serviços - Turismo - Atividade de Canto e Coral

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Presencial

Atividade Canto e Coral - aberto à comunidade com formação para o CORO São Francisco de Paula.

ETAPAS DO SERVIÇO: Contato com a Secretaria e com o Maestro Giovani Costa
 

ACOMPANHAMENTO:  Por  telefone  54  3244-3822,  por  email:  turismosaochico@gmail.com  ou
presencialmente na Av. Getúlio Vargas, 1850, Bairro Campo do Meio.
 

FORMAS DE ACESSO:   Online      Presencial

Informações na Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, sendo anualmente tendo seleção
para a entrada de novos coristas.
Responsável  pelo  serviço/atendimento:  Por  telefone:  54  3244-3822,  por  email:
turismosaochico@gmail.com ou presencialmente na Av. Getúlio Vargas, 1850, Bairro Campo
do Meio
 

mailto:turismosaochico@gmail.com
mailto:turismosaochico@gmail.com


Carta de Serviços - Turismo - Informações Turísticas

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Online      Telefone      Presencial

O serviço consiste em recepcionar  os  turistas  e  visitantes na entrada da cidade,  no Centro de Informações
Turísticas.

ETAPAS DO SERVIÇO: A solicitação de informações é feita diretamente no Centro de Informações
Turísticas, por telefone: 54 3244-3822, por email: turismosaochico@gmail.com ou presencialmente na
Av. Getúlio Vargas, 1850, Bairro Campo do Meio.
 

ACOMPANHAMENTO:  Responsável  pelo  serviço/atendimento:  direto  no  Centro  de  Informações
Turísticas

 
 

FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial

Por telefone: 54 3244-3822, por email: turismosaochico@gmail.com ou presencialmente na
Av. Getúlio Vargas, 1850, Bairro Campo do Meio.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Manhã 8h30min às 17h de segunda a sexta
Das 8h30min às 16h30min sábados, domingos e feriados

mailto:turismosaochico@gmail.com
mailto:turismosaochico@gmail.com


Carta de Serviços - Turismo- Desporto - Campeonatos Atlético
Serrano e Ginásio Municipal de Esportes

Serviço para:
  Cidadão    

Formas de acesso:
  Telefone      Presencial

Campeonatos no Atlético Serrano e Ginásio Municipal de Esportes

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Contato  diretamente  com  o  coordenador  de  Esportes  Responsável  pelo
serviço/atendimento: Leôncio dos Reis, por telefone: 54 3244-3822
 

ACOMPANHAMENTO: Responsável pelo serviço/atendimento: Leôncio dos Reis
Por telefone:  54 3244-3822,  por email:  turismosaochico@gmail.com ou presencialmente no Ginásio
Municipal de Esportes.
 

FORMAS DE ACESSO:   Telefone      Presencial

Diretamente com o coordenador de Esportes Leôncio e inscrições diretamente no Ginásio de
Esportes – Rua Santos Dumont, 132.
 

mailto:turismosaochico@gmail.com


Carta de Serviços - Turismo- Desporto - Torneio de Verão no Lago
São Bernardo

Serviço para:
  Cidadão    

Em final de semana marcado pela coordenadoria de esportes com previsão sempre em março nas modalidades de
vôlei de dupla e chute a gol. Inscrições prévias diretamente com a coordenadoria de esportes no Ginásio Municipal.
 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Contato  diretamente  com  o  coordenador  de  Esportes  Responsável  pelo
serviço/atendimento: Leôncio dos Reis, por telefone: 54 3244-3822
 

ACOMPANHAMENTO:  Acompanhamento:  por  telefone:  54  3244-3822,  por  email :
turismosaochico@gmail.com ou presencialmente no Ginásio Municipal de Esportes.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 9h às 17h, de segunda à sexta - Das 8h30 às 16h30, Sábado e
Domingo

Carta de Serviços - Turismo- Desporto - Torneio de Verão no Lago
São Bernardo

Serviço para:
  Cidadão    

Em final de semana marcado pela coordenadoria de esportes com previsão sempre em março nas modalidades de
vôlei de dupla e chute a gol. Inscrições prévias diretamente com a coordenadoria de esportes no Ginásio Municipal.
 

ETAPAS  DO  SERVIÇO:  Contato  diretamente  com  o  coordenador  de  Esportes  Responsável  pelo
serviço/atendimento: Leôncio dos Reis, por telefone: 54 3244-3822
 

ACOMPANHAMENTO:  Acompanhamento:  por  telefone:  54  3244-3822,  por  email :
turismosaochico@gmail.com ou presencialmente no Ginásio Municipal de Esportes.
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 9h às 17h, de segunda à sexta - Das 8h30 às 16h30, Sábado e
Domingo

mailto:turismosaochico@gmail.com
mailto:turismosaochico@gmail.com
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