
 

CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO 
 

 Ouvidoria Municipal de Doutor Maurício Cardoso - RS 

 

A Carta de Serviço ao Usuário tem por objetivo informar os cidadãos sobre os 
serviços prestados pela Ouvidoria Municipal, as formas de acesso a esses serviços, bem 
como, seu compromisso com a qualidade de atendimento. 

 

O QUE É A OUVIDORIA MUNICIPAL? 

A Ouvidoria Municipal é um canal de comunicação entre o cidadão e a 
administração.  

Ela tem previsão na Lei Federal n° 13.460, de 26.06.2017, é regulamentada pela 
Instrução n° 1 da Ouvidoria - Geral da União da Controladoria-Geral da União, de 05.11.2014 
e pelo Decreto Municipal n° 3071, de 28 de setembro de 2019. 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, que podem ser solicitações, 
reclamações, sugestões, denúncias ou elogios e, encaminha à Secretaria competente ou 
ao responsável pela informação, que responderá no prazo legal. 

 

AS MANIFESTAÇÕES SE CLASSIFICAM COMO:  

Sugestão: através da sugestão você pode propor alguma ideia ou a formulação de 
proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública 
Municipal. 

Elogio: através do elogio você pode demonstrar sua satisfação com algum serviço 
que foi prestado ou com o atendimento. 

Solicitação: esta solicitação é o requerimento de adoção de alguma providência por 
parte da Administração. 

Reclamação: meio em que você pode demonstrar sua insatisfação relativa a serviço 
público. 

Denúncia: comunicação sobre ato ilícito, que deve ser encaminhado aos órgãos de 
controle interno ou externo para resolução. 

 

 

 

 

 

 

QUAIS DADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR SUA MANIFESTAÇÃO: 



Ao preencher o Formulário de Manifestação (modelo disponível no site oficial do 
Município, conforme explicações no item abaixo) ou enviar e-mail para 
ouvidoria@pdrmcard.com.br deverá informar os seguintes dados:  

 

Nome completo, CPF, e-mail, telefone, cidade/UF, tipo de manifestação, escrever 
a mensagem, colocar data e assinar, caso seja formulário físico. 

 

No site oficial do Município, no Portal e-Ouv, você deve preencher os Dados 
Cadastrais nos campos específicos solicitados para o acompanhamento da demanda. Caso 
seja uma denúncia e você não queira preencher todos os Dados Cadastrais, deverá apenas 
colocar um e-mail, para que a resposta possa ser encaminhada. 

 

MEIOS PARA ENCAMINHAR SUA MANIFESTAÇÃO: 

 

1) Através do e-mail institucional: 

Envie o Formulário de Manifestações preenchido para o e-mail 
ouvidoria@pdrmcard.com.br , disponível para baixar: 

- no site oficial do Município de Doutor Maurício Cardoso na aba “Ouvidoria”, com a 
descrição. 

- ou direto no link: 

https://ouvidoria@pdrmcard.com.br 

 

2) Através do Portal e-Ouv: 

Acesse o portal e-Ouv, envie sua manifestação e acompanhe pelo Portal, no site do 
Município de Doutor Maurício Cardoso, clicando no símbolo: 

 

ou direto no link: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RS/DoutorMaurícioCardoso/Manifestacao/R
egistrarManifestacao 

 

3) Pessoalmente: 

Compareça na Ouvidoria localizada na Prefeitura, R. Marechal Deodoro nº 967, centro, 
e preencha o Formulário de Manifestações físico ou faça sua manifestação, que será 
reduzida a termo, levando a assinatura do usuário. 

 

 

 

ETAPAS PARA O PROCESSAMENTO DA MANIFESTAÇÃO: 
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1 - RECEBIMENTO das manifestações, avaliação do conteúdo e, se necessário, 
reclassificação do tipo de manifestação; 

 

2 - ENTREGA DE RECIBO ou PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO ao usuário 
contendo o prazo para a resposta; 

 

3 - ENCAMINHAMENTO ao setor responsável para resposta ou providência em até 
20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. 

 

4 – ENVIO DA RESPOSTA, da decisão da administração ao cidadão (ciência) ou 
INFORMAÇÃO ao cidadão sobre os encaminhamentos, no caso de prorrogação do prazo. 

 

5 - ARQUIVAMENTO após conclusão das manifestações. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

O prazo para resposta é de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, com 
justificativa. 

Se não for possível responder de forma conclusiva neste prazo, a Ouvidoria informará 
através de resposta intermediária o cidadão, os encaminhamentos feitos, podendo solicitar 
novas informações. 

A contagem do prazo será feita a partir do dia posterior ao pedido. O pedido feito após 
as 16:30 será considerado como realizado no dia útil seguinte, para fins de contagem do 
prazo. Se o prazo final cair em fim de semana ou feriado, será prorrogado para o dia útil 
seguinte. 

 

CONSULTE A SUA MANIFESTAÇÃO: 

 

Caso você tenha realizado sua manifestação no Portal e-Ouv, pode acompanhá-la 
em “Consultar Manifestação”, informando o Número do Protocolo recebido e o e-mail 
utilizado durante o registro da sua manifestação.  

Se você realizou sua manifestação pessoalmente ou por e-mail, pode entrar em 
contato direto com a Ouvidoria ou aguardar o prazo para resposta. 

 

TEMPO DE ESPERA NO ATENDIMENTO: 

 

O atendimento se dará de forma imediata. No caso de haver mais pessoas para 
atendimento, será observada a ordem de chegada. 

 

PRIORIDADES NO ATENDIMENTO 



 

Será proporcionado atendimento prioritário aos idosos (maiores de 60 anos), as 
gestantes e às pessoas com deficiência. 

 

COMPROMISSO COM A QUALIDADE DE ATENDIMENTO: 

 

Serão realizadas pesquisas de satisfação, a serem regulamentadas, com o objetivo de 
aperfeiçoar os serviços, que levantarão: 

- a satisfação do usuário com o serviço prestado; 

- a qualidade do atendimento; 

- o cumprimento dos compromissos e prazos estabelecidos;  

- a quantidade de manifestações no período; 

- as melhoria da prestação dos serviços. 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO: 

 

Para fazer pedidos solicitando dados, documentos, arquivos, entre outros, existe o 
Portal de Acesso à Informação, canal específico disponível no link:  

As solicitações de Acesso à Informação estão regulamentadas pela Lei Federal n° 
12.527/2011. 

 

DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: 

 

Ouvidoria: (55) 3534-1624  

E-mail: ouvidoria@pdrmcard.com.br 
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CARTA DE SERVIÇOS 

 
Carteira de identidade 

 
Descrição do serviço: 

 - O Departamento Municipal de Oficinas Educacionais é 
responsável para a Expedição da 1ª e 2ª via da carteira de 
Identidade 

 
Local para solicitação do serviço: 

 -  na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo 

 
Horário de atendimento: 

 - Terças-feiras, das 07h30min às 12h00min e das 13h30min às 
17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
Para a 1ª via: 

- Certidão de estado civil (Certidão de Casamento ou Certidão 
de Nascimento) 

- uma foto ¾ colorida para documento ( prefêrencia evitar roupa 
branca) 

- comprovante de endereço 

- o cidadão poderá incluir outros documentos na carteira de 
identidade, como: CPF, Título Eleitoral, CTPS, Certificado Militar, 
Identidade Profissional, habilitação, Crtão Nacional de Saúde, 
Tipo sanguíneo e Fator RH, Deficiência/Dificuldades 
Permanentes. 
 
Para a 2ª via: 

- apresentar os mesmos documentos 

- pessoas que ainda não completaram 65 anos de idade pagarão 
uma taxa de R$ 71,10, pagável através de boleto bancário nos 
bancos (Sicredi, Banco do Brasil e Banrisul) 

 
Previsão de entrega de documento: 



Trinta dias após a confecção 

 

Maiores Informações : 

Informações pelo telefone 55 3534 1192 ( Rogério) ou pelo 
e-mail: turismo@pdrmcard.com.br 
 
Alistamento Militar   

 
Descrição do serviço: 

- A Junta do Serviço Militar é responsável pelo Alistamento Militar 
dos jovens, do sexo masculino, que ao completarem 18 anos 
devem realizar o alistamento militar. Não há cobrança de taxas 
para este serviço. 
 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo ou através 
do endereço eletrônico https://www.alistamento.eb.mil.br/ 
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 07h30min às 
12h00min e das 13h30min às 17h00min ( no período de janeiro 
a junho) 

 
Requisitos/documentos, formas informações necessárias 
para acessar o serviço: 

 

- Carteira de Identidade atualizada 

- CPF 

- comprovante de endereço 

- nº de telefone 

- e-mail 
 

Maiores Informações :  

Informações pelo telefone 55 3534 1192 ( Rogério)ou pelo 
e-mail: jsm099@pdrmcard.com.br 
 
 
Solicitação de 2ª Via de Certificado 
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Descrição do serviço: 

- A Junta do Serviço Militar é responsável pelo fornecimento da 
2ª via  do Certificado do Alistamento Militar e do Certificado de 
Dispensa de Incorporação.   
 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, formas informações necessárias 
para acessar o serviço: 

 
- Carteira de Identidade atualizada 

- CPF 

- comprovante de endereço 

- nº de telefone 

- e-mail 
 
Previsão de entrega do documento: aproximadamente 15 dias 

 

Local ou forma para o usuário apresentar eventual 

manifestação sobre a prestação do serviço: 

Informações pelo telefone 55 3534 1192 ( Rogério)ou pelo 
e-mail: jsm099@pdrmcard.com.br 
 
 
Carteira de Atleta 

 
Descrição do serviço: 

- O Departamento Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e 
Lazer realiza o cadastramento de atletas para o fornecimento da 
carteira de atleta. O cidadão que deseja participar das 
competições esportivas no Município, é obrigatório a 
apresentação da Carteira de Atleta. 

mailto:jsm099@pdrmcard.com.br
mailto:jsm099@pdrmcard.com.br


 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Bento Gonçalves, 849, Casa de Cultura 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, formas informações necessárias 
para acessar o serviço: 

 
- Carteira de Identidade 

- CPF 

- Título Eleitoral 
- Certidão Nascimento ou Casamento ou União Estável 
- 2 fotos 3x4 

- Residir em nosso Município e apresentar o comprovante de 
residência ( comprova residência, conta de água, luz, telefone 
ou internet em seu nome ou, no nome do cônjuge se comprovar 
através de certidão de casamento ou união estável) 

- Poderá ser também atleta do Município, se provar residência: 

do pai ou mãe/ vovô ou vovó/sogro ou sogra/ ou filho se provar 
matrícula escolar na rede de ensino do Município. 

 
Previsão para entrega de documentos: aproximadamente 15 
dias 

 

Para maiores informações:   
Informações pelo telefone 55 3534 1629 ( Tiago) ou pelo e-
mail: esporte@pdrmcard.com.br 
 
 
Solicitação para uso de espaço público – Ginásio Municipal 
 
Descrição do serviço: 

- Solicitação de Horário ou data específica para a prática de 
esportes. 
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Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Bento Gonçalves, 849, Casa de Cultura 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Requerimento de horário ou data específica 

- Protocolar o requerimento junto a Recepção da Prefeitura 

- Aguardar a liberação através de Decreto Municipal  
 

Para maiores informações:   
Informações pelo telefone 55 3534 1629 ( Tiago) ou pelo e-
mail: esporte@pdrmcard.com.br 
 
Solicitação para uso de espaço público – Auditório 
Municipal Casa de Cultura 

 
Descrição do serviço: 

- Solicitação para uso de espaço do Auditório Municipal da Casa 
de Cultura para eventos 

 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Bento Gonçalves, 849, Casa de Cultura 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
- Solicitação do espaço público 

- Protocolar a solicitação junto a Recepção da Prefeitura 

- Pagamento da taxa correspondente a utilização 
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Para maiores informações:   
Informações pelo telefone 55 3534 1629 ( Tiago) ou pelo e-
mail: esporte@pdrmcard.com.br 
 
 
 
Biblioteca Pública Municipal Alfredo Fröemming  

 
Descrição do serviço: 

- A Biblioteca Pública Municipal Alfredo Fröemming, proporciona 
uma boa leitura e acesso às obras literárias dos mais diversos 
autores, estilos e livros informativos dos mais variados assuntos. 
A Biblioteca conta com um acervo de 3.400 livros. As pessoas 
que possuem cadastro na Biblioteca podem retirar até cinco 
obras por vez. É concedido o prazo de quinze dias para 
devolução, e pode ser renovado por até três vezes quando a 
publicação não estiver sendo solicitada por outro interessado. 
No caso de não devolução do material na data fixada, o leitor 
deverá pagar multa por dia de atraso, conforme determinação 
do órgão competente. 
 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Bento Gonçalves, 849 no 2º piso da Casa de Cultura 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
Para retirada de livros é necessário: 

- Carteira de Identidade 

- CPF 

- Comprovante de Residência e telefone 
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- Para menores de idade, deverá vir acompanhado pelo pai/mãe 
ou responsável, o qual deverá trazer consigo o seu CPF. Caso o 
menor não tiver CPF, basta o do responsável. 
 

Para maiores informações:   
Informações pelo telefone 55 3534 1629 ou pelo e-mail: 
biblioteca@pdrmcard.com.br 
 
 
 
Sala de Inclusão Digital 
 
Descrição do serviço: 

- A sala de Inclusão Digita, é um espaço com seis computadores 
com internet liberada para pesquisas escolares e para o lazer. 
Para usar o espaço é necessário fazer um cadastro junto a 
Biblioteca Pública Municipal Alfredo Fröemming. 
 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Bento Gonçalves, 849 no 2º piso da Casa de Cultura 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
- Carteira de Identidade 

- CPF 

- Comprovante de Residência e telefone 

- Para menores de idade, deverá vir acompanhado pelo pai/mãe 
ou responsável, o qual deverá trazer consigo o seu CPF. Caso o 
menor não tiver CPF, basta o do responsável. 
 

Para maiores informações:   
Informações pelo telefone 55 3534 1629 ou pelo e-mail: 
biblioteca@pdrmcard.com.br 
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Transporte Intermunicipal 

 
Descrição do serviço: 

- O transporte Intermunicipal é um programa criado através da 
Lei Municipal nº 2.082/2018 para auxiliar no Transporte Coletivo 
de Alunos no Ensino Superior, de Cursos Técnicos e/ou 
Profissionalizantes, Fora da Sede Municipal, turno da noite. 
 
Local para solicitação do serviço: 

Informação presencial podem ser adquiridas, na Rua 
Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo ou através do 
telefone 55 3534- 1617 ou pelo e-mail:  
seceduca@pdrmcard.com.br 
 
Horário de atendimento da Secretaria: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
Requisitos: 

- residir no Município de Doutor Maurício Cardoso 

- ser eleitor no Município 

- estar matriculado em curso superior, curso técnico ou 
profissionalizante 

 
 
 
Para se inscrever: 

- acessar o seguinte site https://pdrmcard.com.br/site 

- fazer download do termo declaratório de compromisso 
(contrato) e entregar assinado em três vias na Secretaria 
Municipal de Educação 
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- anexar ao contrato cópia do: título de eleitor ( o mesmo deverá 
ser eleitor do município); CPF; Carteira de Identidade; 
Comprovante de Residência; Comprovante de Matrícula 

- após entregar o contrato na Secretaria Municipal de Educação, 
o aluno deverá efetuar sua matrícula do transporte, através do 
link 

https://doutormauriciocardoso.educarweb.net.br/publico/cadastr
otransporte 
 
Observações: 

- O comprovante de matrícula deverá ser entregue no início de 
cada semestre 

- O atestado de frequência deverá ser entregue no final de cada 
semestre, conforme consta na lei. 
 

 
Históricos Escolares 

 
Descrição do serviço: 

- O Município de Doutor Maurício Cardoso, através da Secretaria 
Municipal de Educação fornece Histórico Escolar para pessoas 
que estudaram nas escolas desativadas da rede municipal de 
ensino do Município.   
 
Local para solicitação do serviço: 

 - Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- a solicitação desse serviço, poderá ser efetuada pessoalmente 
na Secretaria Municipal de Educação, por e-mail: 
seceduca@pdrmcard.com.br ou por telefone 55 3534-1617 
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Previsão para entrega do documento: 

- O prazo máximo é de 15 dias a contar da data do pedido 

 
 

 
Históricos Escolares para Estudantes 

 
Descrição do serviço: 

- A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Otalísio 
Hartemink, fornece histórico escolar para ex-alunos.   
 
Como solicitar o serviço: 

 - Presencial na Secretaria da Escola Municipal na Rua 15 de 
novembro, 630 

 - Pelo e-mail: pmeduca@pdrmcard.com.br  
 - ou pelos telefones 55 3534-1625 ou 3534-1344 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda – feira, das 07h00min às 11h50min e das 13h30min 
às 16h30min e terça a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- carteira de identidade 

- caso não tenha o documento, fornecer o nome completo, data 
de nascimento e nome da mãe 

 
 

Previsão para entrega do documento: 

- O prazo máximo é de 3 dias a contar da data da solicitação 

 
 
 
Atestado de Frequência e Matrícula 

 
Descrição do serviço: 
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- A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Otalísio 
Hartemink, fornece para pais de alunos a frequência escolar dos 
filhos, para fins de trabalho.   
 
 
Como solicitar o serviço:  
 

 - Presencial na Secretaria da Escola Municipal na Rua 15 de 
novembro, 630 

 - Pelo e-mail: pmeduca@pdrmcard.com.br  
 - ou pelos telefones 55 3534-1625 ou 3534-1344 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda – feira, das 07h00min às 11h50min e das 13h30min 
às 16h30min e terça a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
- carteira de identidade 

- caso não tenha o documento, fornecer o nome completo, data 
de nascimento e nome da mãe 

 
 

Previsão para entrega do documento: 

- O prazo máximo é de 3 dias a contar da data da solicitação 

 
 
 
Transferência para outra Escola 

 
Descrição do serviço: 

- A transferência para outra Escola é fornecida pela Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professor Otalísio Hartemink.   

 
 
Como solicitar o serviço:  
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 - Presencial na Secretaria da Escola Municipal na Rua 15 de 
novembro, 630 

 - Pelo e-mail: pmeduca@pdrmcard.com.br  
 - ou pelos telefones 55 3534-1625 ou 3534-1344 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda – feira, das 07h00min às 11h50min e das 13h30min 
às 16h30min e terça a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Os pais ou responsáveis apresentam o atestado de vaga da 
Escola em que seu filho pretende estudar 

 
 

Previsão para entrega do documento: 

- O prazo máximo é de 1 dia a contar da data da solicitação 

 
 
 
Transferência para a Escola Municipal do Município 

 
Descrição do serviço: 

- O processo de transferência de uma escola para a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professor Otalísio Hartemink 
é realizada na Secretaria da Escola.  
 
 
Como solicitar o serviço:  
 
 - Presencial na Secretaria da Escola Municipal na Rua 15 de 
novembro, 630 

 - Pelo e-mail: pmeduca@pdrmcard.com.br  
 - ou pelos telefones 55 3534-1625 ou 3534-1344 

 
Horário de atendimento: 
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 - Segunda – feira, das 07h00min às 11h50min e das 13h30min 
às 16h30min e terça a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
- Os pais ou responsáveis devem solicitar o atestado de vaga 

 
 

Previsão para entrega do documento: 

- O prazo máximo é de 1 dia a contar da data da solicitação 

 
 
Matrículas e rematrículas na Escola Municipal do Município 

 
Descrição do serviço: 

- As matrículas e rematrículas para o próximo ano letivo devem 
ser realizadas na Secretaria da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Otalísio Hartemink. Os alunos do interior 
que necessitam de transporte escolar já fazem a sua inscrição 
no ato da matrícula.  
 
Como solicitar o serviço:  

 - Presencial na Secretaria da Escola Municipal na Rua 15 de 
novembro, 630 

 
Horário de atendimento: 

 - de 16 de novembro à 22 de dezembro: de segunda à sexta-
feira, das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min  

- de 11 de janeiro à 22 de janeiro de 2021: de segunda à sexta-
feira, das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min  

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
Para matrícula: 

- Certidão de Nascimento 

- Carteira de Identidade 



- CPF 

- Comprovante de Residência 

 
Para rematrícula:  

- os pais ou responsáveis devem apresentar os documentos 
para atualizar seu cadastro 

 
Observação:  
Os alunos do interior que necessitam de transporte escolar já 
fazem a sua inscrição no ato da matrícula 

 

Contato para informações:  

- Pelo e-mail: pmeduca@pdrmcard.com.br  
- ou pelos telefones 55 3534-1625 ou 3534-1344 

 
 
 
 
 
 

SETOR NOTA DE PRODUTOR RURAL 

 
Descrição do serviço: 

- Nova Inscrição estadual, alterações, e encerramentos  

 
Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 
- Cópia atualizada da matrícula (se proprietário), e contrato de 
arrendamento e cópia atualizada da matrícula, documentos 
pessoais (CPF, RG e certidão de nascimento/ casamento).  

mailto:pmeduca@pdrmcard.com.br


 
Contato para informações:  

- e-mail: icms@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1623 

 
 
SETOR NOTA DE PRODUTOR RURAL 

 
Descrição do serviço: 

- Fornecimento de bloco de emissão de nota fiscal produtor rural  

 
Como solicitar o serviço:  
- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Necessário o número do CPF para conferência da situação 
cadastral antes da retirada. 

  
 
Contato para informações:  

- e-mail: icms@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1623 

 
 
 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

-  Cadastro de contribuintes 

 
Como solicitar o serviço:  



- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Documentos pessoais (CPF, RG), endereço residencial, nº de 

telefone, e-mail. 

 
Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 

 

 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

-  Acesso Nota Fiscal Eletrônica Serviço 

 
Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 



- Preencher a declaração para acesso a NFS-e disponível no site 

https://iss.abase.com.br/Login?path=%2F , assinar e trazer junto 

ao Setor para liberação do acesso ao sistema. 
 

Prazo de liberação: 01(um) dia  

 
Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

-  Vendedores ambulantes 

 
Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Comparecer a prefeitura com documento pessoal (CPF, RG) 

para cadastro, e recolher a taxa junto a tesouraria para a venda 

ambulante de mercadoria. 

 
Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

https://iss.abase.com.br/Login?path=%2F


 
 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

-  Emissão de inscrição municipal/ alvará 

 
Como solicitar o serviço:  
- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Cópia do cadastro CNPJ; 

- Certificado de Microempreendedor, ou, Contrato Social; 

- Documentos pessoais: (CPF, RG); 

- Comprovante de endereço do estabelecimento; 

- PPCI (se atividade com fluxo de pessoas); 

- Requerimento solicitando alvará de licença para funcionamento;  

 

Prazo de liberação: 15 dias  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 



-  Controle cobrança taxa ocupação cemitério 

 
Como solicitar o serviço:  
- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Para sepultamentos é preciso trazer cópia de óbito e pagar a 

taxa de ocupação do espaço na Tesouraria. 

 

Prazo para regularização: até 7 dias  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 

 

 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Apuração e lançamento de ISS 

 
Como solicitar o serviço:  
- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 



Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Através do acesso das empresas pelo site 

https://iss.abase.com.br/Login?path=%2F, onde é feita a 

emissão das notas de serviços, declaração e guia mensal. 
 

Prazo de pagamento: até o 15º dia do mês seguinte  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 

 
 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Transferências água 

 
Como solicitar o serviço:  
- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Para alteração do titular da conta de água, comparecer a 

prefeitura com os documentos pessoais (CPF, RG), endereço 

residencial, nº de telefone, e-mail, fazer a quitação em aberto se 

tiver da matrícula de água e assinar a alteração. 

 

https://iss.abase.com.br/Login?path=%2F


Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 
 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Cadastro de débito em conta da fatura de água 

 
Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Para cadastro de débito em conta comparecer com os dados 

bancários na prefeitura, o titular deve ser o mesmo da conta de 

água e da conta do banco. Convênio com os bancos: Sicredi, 

Banrisul e Banco do Brasil. 

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 
 



 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Emissão e envio de boletos de cobrança 

 
Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Solicitar acesso ao Portal do Cidadão para emissão de 

segunda via ou solicitar pelo WhatsApp do Setor de Tributação 

55 9 9977- 6784. 
 

Prazo de envio: 01(um) dia  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 
 

 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Apuração e lançamento de ITBI 

 



Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Iniciar a escritura no tabelionato, se for área rural comparecer 

ao setor de tributação para localizar a área pelo Google Earth 

Pro, para posterior avaliação. 
 

 

Prazo de avaliação: 05 (cinco) dias  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 
 

 

 

 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

 
Descrição do serviço: 

- Emissão de alvará de construção e liberação de número de 

casa 

 

Como solicitar o serviço:  

- na Rua Marechal Deodoro, 967, Centro Administrativo  
 
Horário de atendimento: 



 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min e das 
13h30min às 17h00mim 

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- Após aprovação da engenharia, emitimos o alvará, o qual o 

contribuinte fará o pagamento na tesouraria na retirada. 
 

Prazo de entrega de documento/liberação: 7 (sete) dias  

 

Contato para informações:  

- e-mail: 
fiscalizacao@pdrmcard.com.br/tributacao@pdrmcard.com.br 

- telefones 55 3534-1530 ou 55 99977-6784 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 
Descrição do serviço: 

- Consultas Médicas, Odontológicas, Atendimento com a 

Psicóloga, Nutricionista e Equipe Volante 

 

Como solicitar o serviço:  
- Consulta Médica: o atendimento é por ordem de chegada e 
apresentar o número da família 

- consulta odontológica: agendamento junto a Unidade Básica 
de Saúde ou pelo telefone 3534-1613 e informar o nome da 
Agente Comunitária de Saúde 

- atendimento com a Psicóloga: agendamento diretamente com 
a profissional com encaminhamento médico junto a Casa do 
Agricultor 



- atendimento com a Nutricionista: agendamento diretamente 
com a profissional, com encaminhamento médico junto a 
Secretaria Municipal de Saúde ( ao lado ao Bando do Brasil) 

- equipe volante: o paciente solicita o atendimento domiciliar na 
Unidade Básica de Saúde ou pelo telefone 3534-1613 com 
avaliação de um Profissional 
 
Horário de atendimento: 

- Consultas Médicas: Segunda à Sábado: das 07h às 21h e nos 

Domingos das 09h às 12h 

- Consultas Odontólogicas:  na Sede de segunda à sexta-feira: 
das 07h às 21h e Vila Pranchada: de segunda à sexta das 08h 
às 12h e das 13h às 17h 

- Atendimento com a Psicóloga: quartas e quintas-feiras: das 
07h30min às 12h e das 13h30min às 17h e nas sexta-feiras (a 
cada quinze dias) das 07h30min às 12h e das 13h30min e 17h 

 - Atendimento com a Nutricionista: segunda-feira: das 

07h30min às 12h e das 13h30min às 17h; terças, quintas e 
sextas-feiras: das 13h30min às 17h 

 
 
Agendamento  

Descrição do serviço: 

- Agendamento de exames, consultas, procedimentos e cirurgia 

via SUS, mediante o encaminhamento de Profissional Médico do 

Município e cadastro e atualização do CNS ( Cartão Nacional de 

Saúde) 

 

 

Como solicitar o serviço:  
- na Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Banco do Brasil) 
ou pelo telefone 3534- 1611 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h  



 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- O paciente deve fazer o agendamento de exames, cirurgia e 

consultas mediante o encaminhamento de Profissional Médico 

do Município. 

- para o cadastro da CNS ( Cartão Nacional de Saúde), deve 

apresentar CPF e comprovante de residência 

 

 

 

Farmácia de Atenção Básica de Saúde 

Descrição do serviço: 

- Distribuição de medicamentos da rede de atenção básica e 

para grupos de diabéticos, hipertensos e saúde mental 

 

Como solicitar o serviço:  

- na Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Banco do Brasil) 
ou pelo telefone 3534- 1614 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 17h  

 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- receita médica atualizada 

 

 

Sala de Vacinas  

Descrição do serviço: 



- Aplicação de Vacina de rotinas e campanhas conforme 

calendário nacional  

 

Como solicitar o serviço:  

- na Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Banco do Brasil) 
ou pelo telefone 3534- 1389 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h  
 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- carteira de vacinação 

 

 

 

Programa Parceiros da Saúde e Arteiros da Saúde  

Descrição do serviço: 

- O Programa Parceiros da Saúde desenvolvem atividades como 

exercícios de coordenação, equilíbrio, educativas e recreativas, 

palestras nos grupos de saúde mental, diabético e hipertensos. 

O Município também conta com o Grupo Arteiros da Saúde que 

tem como objetivo a arte terapia através de artesanato de 

confecção simples para pacientes com sinais e sintomas de 

transtorno mentais, depressão, ansiedade e baixa autoestima. 

 

Como solicitar o serviço:  

- na Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Banco do Brasil)   
 
Horário de atendimento: 

 



Parceiros da Saúde:  

- Sede: Segunda, quarta e sexta-feira: as 08h e nas terças e 
quintas-feiras às 18h 

- Vila Pitanga: terça e quinta-feira às 08h30min 

- Vila Pranchada: segunda-feira às 14h 

- Esquina Pedregulho: terça-feira às 09h45min 

- Esquina Londero: sexta-feira às 14h 

- Lajeado Vargas: sexta-feira às 15h15min 

 

Arteiros da Saúde:  

- os encontros são realizados quinzenalmente nas localidades: 
Capela Santo Antônio, Secção Enseadas, Vila Pitanga, Esquina 
Londero, Esquina Pedregulho, Esquina Grápia e Lajeado 
Mandurim 

 
 
Vigilância Sanitária  

Descrição do serviço: 

- Cadastro e Inspeção em estabelecimentos sujeito a VISA 

- inspeção em estabelecimentos com serviços de alimentação 

- licenciamento/alvará sanitário de serviços de alimentação  

 

Como solicitar o serviço:  

- na Secretaria Municipal de Saúde (ao lado do Banco do Brasil) 
ou pelo telefone 3534- 1389 (Ketlin) 

 
Horário de atendimento: 

 - Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h  
 
Requisitos/documentos, informações necessárias para 
acessar o serviço: 

 

- para o alvará é necessário protocolar o pedido junto a Vigilância 

Sanitária 



- apresentar certificado de licenciamento emitido pelo Corpo de 

Bombeiros 

- cópia do CNPJ 

 

 


