CARTA DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova
A Carta de Serviços é uma exigência legal prevista na
Lei Federal 13.460/2017, tendo por objetivo informar ao
usuário, de forma clara e precisa, os serviços prestados
pela administração pública, as formas de acesso a
esse serviços e seus compromissos e padrões de
qualidade de atendimento ao público, possibilitando
ao cidadão a avaliação e manifestação acerca da
qualidade dos serviços prestados.
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1. Agricultura e Meio Ambiente
2. Assistência Social
3. Desenvolvimento Econômico
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6. Planejamento e Urbanismo
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8. Saúde
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Rua Eraldo Pereira de Souza s/nº - Centro Sul – SECRETARIA DA AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE (SAMA)
(51) 98170-8050
agricultura@fazendavilanova.rs.gov.br

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Serviço disponibilizado: contempla serviços com motoniveladora, retroescavadeira,
caminhão e rolo compactador, necessários para realização de manutenção de
estradas não pavimentadas localizadas na zona rural do município, realizando
limpezas de valetas, manutenção de bueiros, confecção de desaguadores e
colocação de material (saibro, frezado, brita ou britado)
Como acessar o serviço: o munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SAMA, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp)
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: o serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: recebida a solicitação, o local é examinado para que
seja analisada a situação, realizando-se o levantamento dos materiais e maquinários
necessários antes de encaminhar equipe para a execução do serviço
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: pode variar em decorrência
das condições climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo máximo para
sua realização, que pode ser postergada devido a um serviço de urgência
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone do secretário
(a) responsável (51) 981708040 ou pessoalmente com o mesmo

AUXÍLIO HORAS MÁQUINAS PARA PRODUTOR RURAL
Serviço disponibilizado: consiste em serviço amparado pela Lei Municipal
n° 1.907/2019, o qual visa auxiliar, com serviços de máquinas (melhorias de acessos,
abertura de fossas e fontes de água, abertura de estradas, abertura de valas para
enterro de animais, cobertura de silagem e outros serviços atinentes), os produtores
rurais sem pendências com a Fazenda Pública Municipal.
Como acessar o serviço: o munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SAMA, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp)
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: o serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: recebida a solicitação, o secretário vai ao local
examinar a situação, realizando-se o levantamento dos materiais e maquinários
necessários antes de encaminhar equipe para a execução do serviço
Previsão do prazo máximo par execução do serviço: pode variar em decorrência
das condições climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo máximo para
sua realização, que pode ser postergada devido a um serviço de urgência
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do telefone do secretário
(a) responsável (51) 981708040 ou pessoalmente com o mesmo.
SAIBRO PARA PRODUTORES RURAIS
Serviço disponibilizado: concessão de forma gratuita de saibro para manutenção
de acessos, estradas para corte de lenha em auxílio a produtores rurais com
inscrição estadual ativa no município
Como acessar o serviço: Realizando solicitação via telefone ou pessoalmente junto
à SAMA
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: o serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: recebida a solicitação, o secretário (a) responsável,
conforme seu cronograma de serviço, programa a realização da solicitação
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: o prazo máximo para entrega
do saibro é de 15 dias. Pode ser postergada devido a um serviço de urgência ou
impossibilidade climática.
Como acompanhar o andamento da solicitação: pessoalmente na SAMA ou por
contato telefônico

SERVIÇO DE TRATOR
Serviço disponibilizado: serviço amparado pela Lei Municipal n° 1.907/2019, o qual
visa auxiliar com serviços de trator (plantadeira, rotativa, pulverizador, pé-de-pato,
grade, encanteirador) os produtores rurais sem pendências com a Fazenda Pública
Municipal, respeitando os limites territoriais do município
Como acessar o serviço: O munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SAMA, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp)
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: realizado diretamente por equipe da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
Principais etapas do serviço: recebida, a solicitação é inserida em planilha
específica e o atendimento é realizado de modo a facilitar a logística (por
localidade/ou por implemento solicitado)
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: pode variar em decorrência
das condições climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo máximo para
sua realização.
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do telefone do secretário
(a) responsável (51) 981708040 ou pessoalmente com o mesmo.
BRITA PARA PRODUTORES RURAIS
Serviço disponibilizado: auxílio com base na Lei Municipal n° 1.907/2019 o qual
permite que produtores rurais com talão de produtor ativo adquiram brita com
direito ao frete gratuito (este que é realizado unicamente por caminhões da SAMA)
respeitando os limites territoriais do município, limitados a dois (02) fretes por ano civil
Como acessar o serviço: o produtor rural deve comparecer pessoalmente à SAMA
para que seja preenchida a ficha de solicitação.
Documentos:
 talão de produtor ativo
Endereço:Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: recebida a solicitação, o pedido é encaminhado ao
secretário (a) e este encaminha o caminhão para buscar e realizar a entrega da
brita solicitada. Após recebimento da carga, é emitido boleto em nome do
solicitante com o vencimento para 15 dias.

Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: o prazo máximo para entrega
da brita é de 15 dias. Pode ser postergada devido a um serviço de urgência ou
impossibilidade climática.
Como acompanhar o andamento da solicitação: pessoalmente na secretaria ou por
contato telefônico
FRETE DE CALCÁRIO A PROPRIEDADES RURAIS
Serviço disponibilizado: serviço previsto em Lei Municipal n° 1.907/2019 no qual a
SAMA disponibiliza caminhões para realizar o frete de calcário de forma gratuita aos
produtores rurais. O frete se limita a quantidade de trinta (30) toneladas por talão de
produtor e a entrega respeita os limites territoriais do município.
Como acessar o serviço: o produtor solicita pessoalmente o serviço junto a SAMA
Documentos
 análise de solo realizada em prazo inferior a 2 anos
 comprovante de aquisição do produto
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por caminhão da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Principais etapas do serviço: Recebida, a documentação é analisada e se os dados
conferem, a solicitação é encaminhada ao secretário (a) responsável para
programar o carregamento
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: pode variar em decorrência
das condições climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo máximo para
sua realização, que pode ser postergada devido a um serviço de urgência.
Como acompanhar o andamento da solicitação: pessoalmente na secretaria ou por
contato telefônico.
FRETE DE CAMA AVIÁRIA
Serviço disponibilizado: serviço previsto na Lei Municipal n° 1.907/2019 no qual a
SAMA disponibiliza custeio (com valor fixo de duas (02) URMs por metro cúbico, até o
limite de cinqüenta (50) metros cúbicos) para o produtor sem pendências com a
Fazenda Pública Municipal, realizar o frete de cama aviária. Adverte-se que o
recebimento do frete se limita aos limites territoriais do município
Como acessar o serviço: O produtor solicita pessoalmente o serviço junto à SAMA
Documentos:
 análise de solo realizada em prazo inferior a 2 anos
 comprovante de aquisição do produto
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone:(51) 981708050 e 981708040

Forma de prestação do serviço: o serviço é realizado em parte pela Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria e Administração e Fazenda.
Principais etapas do serviço: Recebida, a documentação é analisada e, se os dados
conferem, a documentação é encaminhada à Secretaria de Administração e
Fazenda para empenho e pagamento ao produtor do valor referente ao auxílio.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: o prazo máximo para o
produtor receber o valor do auxílio é de 30 dias tendo em vista o período necessário
para análise e emissão dos documentos necessários para o pagamento
Como acompanhar o andamento do serviço: Pessoalmente, ou através do telefone
da SAMA (51) 981708050 ou da Prefeitura Municipal (51) 981708053 ou 3609-2100.
MILHO TROCA-TROCA A PRODUTORES RURAIS
Serviço disponibilizado: auxílio previsto na Lei Municipal n° 1.907/2019 no qual o
produtor recebe desconto de até 50% no valor do milho ou sorgo adquirido no
programa Troca-Troca do Estado. A quantidade máxima é definida anualmente por
Decreto do Poder Executivo e para realizar a solicitação o produtor não pode estar
inscrito em dívida ativa no município. Adverte-se que a data dos pedidos é definida
pelo Estado e não pode ser adquirido este milho posteriormente ao encerramento
do prazo dos pedidos.
Como acessar o serviço: O produtor solicita pessoalmente o serviço junto a SAMA
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050 e 981708040.
Forma de prestação do serviço: diretamente na recepção da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: Pessoalmente o produtor solicita junto a SAMA as sacas
de milho ou sorgo. O setor analisa se há dívida ativa em nome do solicitante. Se não
houver, o pedido é finalizado e encaminhado ao Estado. As sacas de milho ou sorgo
são entregues na Secretária de Agricultura e Meio Ambiente e está comunica os
produtores para que façam a retirada do pedido.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: O prazo é estipulado pelo
programa Troca-Troca, não estando sobre poder da secretaria definir o prazo de
entrega.
Como acompanhar o andamento do pedido: pessoalmente na secretaria ou por
contato telefônico
PROGRAMA QUALIDADE DE REBANHO
Serviço disponibilizado: beneficio previsto na Lei Municipal n° 1.907/2019 no qual o
produtor recebe auxílio em despesas de atendimento veterinário e inseminação de
bovinos e suínos. O auxílio é pago diretamente à empresa prestadora do serviço que
é contratada através de credenciamento por chamamento público, sendo fixado
no valor de 9 URMs para atendimento veterinário e de 10 URMs para inseminação.

Para receber o benefício, o agricultor deve estar com os animais devidamente
cadastrados na inspetoria veterinária, possuir inscrição estadual com movimentação
(realizar apresentação de talão) e estar sem pendências com a Fazenda Pública
Municipal.
Como acessar o serviço: O produtor estando em conformidade com as exigências
legais, solicita via telefone diretamente com a empresa prestadora do serviço a
realização do atendimento.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente pelas empresas
credenciadas a Prefeitura Municipal através de chamamento público
Principais etapas do serviço: Assim que solicitado, a empresa credenciada realiza o
atendimento mais breve possível de acordo com sua demanda.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: O prazo é estipulado
conforme a urgência do atendimento.
.
Como acompanhar o andamento da solicitação: contato deve ser feito diretamente
com a empresa credenciada.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POCILGAS, AVIÁRIOS E INSTALAÇÕES PARA BOVINOS
Serviço disponibilizado: incentivo à instalação e ampliação das atividades de
suinocultura, bovinocultura e avicultura. O incentivo neste programa é fixado
baseado no retorno de arrecadação e no tamanho da construção do
empreendimento, devendo ser analisadas as possibilidades de auxílio de acordo
com cada uma das culturas.
Como acessar o serviço: Pessoalmente, deve ser protocolada a solicitação inicial do
auxílio junto ao setor de recepção da Prefeitura Municipal.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050 e 981708040
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado em conjunto pela Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Administração e Fazenda
Principais etapas do serviço: Protocolado o pedido, a documentação passa aos
setores responsáveis pela análise e após encaminha-se ao produtor o incentivo
solicitado
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: não é possível estipular prazo
máximo, pois é necessário analisar e gerar documentação para validação legal do
serviço solicitado pelo produtor
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone da SAMA (51)
981708050 ou também pelo contato da Prefeitura Municipal (51) 981708053 ou 36092100

SUBSÍDIO AO PRODUTOR
Serviço disponibilizado: consiste em cheque retorno previsto na Lei Municipal n°
1.907/2017, em que o Poder Executivo devolve, no ano vigente, aos produtores
rurais, valores oriundos das vendas (acima de R$ 2.500,00) com talão de produtor, no
ano anterior, não sendo consideradas nesta apuração as transações efetuadas
entre produtores dentro do município de Fazenda Vilanova.
Como acessar o serviço: para receber o benefício é indispensável que o produtor
apresente seu talão na SAMA até o dia 15 de março de cada ano.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone:(51) 981708050
Forma de prestação do serviço: o produtor é comunicado do prazo para retirada de
seu cheque.
Principais etapas do serviço: apresentação de talão de produtor, cálculo da
movimentação realizada pelo produtor e entrega do Cheque Retorno
Previsão de prazo máximo para prestação do serviço: a previsão de entrega é
fixada para o segundo semestre do ano.
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do telefone da SAMA (51)
981708050 ou também pelo contato da Prefeitura Municipal (51) 981708053 ou 36092100
PROGRAMA MUNICIPAL
AQUICULTURA FAMILIAR
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Serviço disponibilizado: programa previsto na Lei Municipal n° 1.907/2019 que utiliza
recursos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para promover
ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de implantação
(construção e reforma de tanques), visando aumentar a produção e agregar renda
às famílias rurais. Cada produtor pode receber até 20 horas de máquina e os
recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao município na forma de pagamento de
combustível de acordo com a quantidade utilizada para a execução da obra,
sendo considerado um consumo médio de 10l por hora.
Como acessar o serviço: o Conselho Agropecuário de Fazenda Vilanova fará a
seleção de forma isonômica dos produtores inscritos e definirá os beneficiários. Para
ser beneficiário é necessário ser produtor proprietário ou arrendatário de
estabelecimentos rurais e possuir talão de produtor ativo no município de Fazenda
Vilanova e possuir licenciamento ambiental.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº
Telefone: (51) 981708050 ou 3609-2100
Forma de prestação do serviço: diretamente por equipe e maquinário da SAMA.

Principais etapas do serviço: protocola-se a solicitação junto à Recepção da
Prefeitura Municipal, e, em sequência, o secretário (a) responsável realizará visita ao
local para analisar a necessidade de maquinário a ser disponibilizado para a
execução do serviço.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: 30 dias tendo em vista a
demanda de serviços a ser realizada pela secretaria.
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do contato do secretário
(a) da SAMA (51) 981708040 ou da Prefeitura Municipal 3609-2100.
CADASTRO DE TALÃO DE PRODUTOR
Serviço disponibilizado: inscrição nova ou atualização de dados cadastrais do
produtor rural para propriedades dentro dos limites territoriais do município.
Como acessar o serviço: Para realização da inscrição o produtor deverá apresentar
no Setor de Talão de Produtor da SAMA os seguintes documentos:
 Documento pessoal de identificação com foto (CNH, documento de
identidade);
 Matricula do imóvel com data inferior há 6 meses;
 Comprovante residencial (conta de luz ou água, independentemente de qual
município reside);
 Contrato de arrendamento (prazo máximo de 10 anos), para não proprietário
da matrícula.
Para atualização de informações constantes na sua inscrição o produtor titular pode
realizar a solicitação pessoalmente junto ao setor.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050.
Forma de prestação do serviço: diretamente no Setor de Talão de Produtor na
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Principais etapas do serviço: apresentação de documentação, preenchimento das
fichas e envio da solicitação ao SEFAZ.
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: o atendimento é imediato e
para o caso de solicitação de talão novo este chega no prazo máximo de 30 dias.
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do telefone do setor de
Talão de Produtor da SAMA (51) 981708050.
INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
Serviço disponibilizado: serviço capacitado para inspecionar e fiscalizar o aspecto
higiênico e sanitário em estabelecimentos que produzam alimento de origem
animal; coletando amostras de água de abastecimento, matéria prima, ingredientes
e produtos para análise fiscal; fazer cumprir as boas práticas de fabricação; notificar,
emitir auto de infração, de advertência, de multa, parecer técnico, laudo,

apreensão de produtos, suspender ou interditar estabelecimentos, suspender
produção e outros.
Como acessar o serviço: atendimento de forma presencial junto ao setor
responsável.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Forma de prestação do serviço: O serviço é prestado diretamente por equipe do SIM
(Serviço de Inspeção Municipal).
Principais etapas do serviço: conforme cronograma próprio os serviços são
realizados pelo médico (a) veterinário (a) responsável.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: O prazo varia de acordo com
a execução da análise de cada item.
Como acompanhar o andamento da solicitação: através do contato do SIM.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Av Rio Grande do Sul, 192 – Centro – CRAS
(51)3609.2103 / (51)981708057
as@fazendavilanova.rs.gov.br / recepcaocras@fazendavilanova.rs.gov.br

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF
 Serviço disponibilizado: Consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família,
prevenir a ruptura de 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.
Constituem usuários do PAIF as famílias territorialmente referenciadas ao
CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade
e risco social.
 Como acessar o serviço: comparecer ao CRAS do município (demanda
espontânea), busca ativa pela equipe de profissionais do CRAS,
encaminhamento da rede socioassistencial e das demais políticas públicas
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: pelos profissionais do CRAS
 Principais etapas do serviço: Podem ser de caráter individual ou coletivo:
acolhida, oficinas com as famílias, ações comunitárias, ações particularizadas,
encaminhamentos
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: os serviços são ofertados
de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV
 Serviço disponibilizado: realização de atendimentos em grupo. Atividades

artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade
dos usuários.
Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência;
pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora
da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo
da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras
pessoas inseridas no Cadastro Único.
O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e
comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os
participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter
preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de
capacidades dos usuários.

 Como acessar o serviço: comparecer ao CRAS do município (demanda
espontânea), busca ativa pela equipe de profissionais do CRAS,
encaminhamento da rede socioassistencial e das demais políticas públicas
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: pelos profissionais do CRAS
 Principais etapas do serviço: acolhida, oficinas com as famílias, ações
comunitárias, encaminhamentos
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: os serviços são ofertados
de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E IDOSAS
 Serviço disponibilizado: prevenção de agravos que possam provocar o
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa à garantia de
direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a
equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da
autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas
necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de
risco, a exclusão e o isolamento

 Como acessar o serviço: comparecer ao CRAS do município (demanda
espontânea), busca ativa pela equipe de profissionais do CRAS,
encaminhamento da rede socioassistencial e das demais políticas públicas
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: pelos profissionais do CRAS
 Principais etapas do serviço: acolhida, visita domiciliar, escuta, encaminhamento
para cadastro socioeconômico; desenvolvimento do convívio familiar, em grupo
e social
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: os serviços são ofertados
de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS

CADASTRO ÚNICO
 Serviço disponibilizado: registro do Governo Federal sobre todas as famílias de
baixa rendal. É o CadÚnico que libera o cidadão para participar de quase todos
os programas sociais.
 Como acessar o serviço: comparecer ao CRAS do município com os
documentos de tosos os membros da família que residam no mesmo domicílio:
RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, carteira de trabalho,
comprovante de renda e comprovante de matrícula dos filhos menores de
idade
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: cadastro pelos profissionais do CRAS
 Principais etapas do serviço: comparecer ao CRAS e apresentar todos os
documentos; entrevista e inserção dos dados e informações para geração do
Número de Identificação Social - NIS
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 1h para entrevista e
inserção dos dados. O NIS é gerado em até 48h
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Serviço disponibilizado: benefício social destinado às famílias em condições de
pobreza ou de extrema miséria, que com o recebimento do auxílio financeiro,

conseguem acesso à educação, à saúde, à alimentação e a melhor qualidade
de vida dessas famílias de baixa renda.
 Como acessar o serviço: estar inscrito no Cadastro Único e cumprir as condições
de saúde, educação e renda.
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: cadastro pelos profissionais do CRAS no
Cadastro Único; Governo Federal concede o benefício e libera o cartão para
saque.
 Principais etapas do serviço: comparecimento no CRAS para realização do
Cadastro Único; concessão do benefício pelo Governo Federal
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 1h para efetivação do
Cadastro Único. Até 48h para que o Governo Federal conclua a análise dos
dados e libere o benefício
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS

BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Serviço disponibilizado: Os benefícios eventuais estão previstos na Lei Municipal
nº 1437/2014 sendo destinados aos cidadãos, famílias e grupos impossibilitados
de proverem sua manutenção para o enfrentamento de contingências sociais
decorrentes de processos de exclusão ou precarização econômica, que
contribuam para o agravamento do quadro de vulnerabilidade social a que
estão expostos. Benefícios eventuais concedidos:
• Auxílio Natalidade
• Auxílio Funeral
• Auxílio alimentação, expedição de documentos, passagem para
deslocamento
• Concessão de uniforme e material escolar
• Pagamento de exames, consultas médicas, medicamentos, alimentos
• Auxílio mudança
• Auxílio materiais de construção
• Auxílio aluguel social
 Como acessar o serviço: comparecer ao CRAS (demanda espontânea) ou por
encaminhamento da rede socioassistencial
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – CRAS
 Telefone: (51)3609.2103 / 981708057
 Forma de prestação do serviço: pelos servidores de cada órgão ou
departamento da administração pública municipal ao qual esteja vinculado o
beneficio eventual

 Principais etapas do serviço: avaliação e deferimento do requerimento pelos
gestores das políticas sociais identificadas em casa segmento ou, a sua ordem,
por servidor público municipal designado para este fim, de forma individual ou
conjuntamente. Cada órgão ou departamento da administração pública
municipal ao qual esteja vinculado o beneficio eventual regulamentará os
procedimentos para análise e concessão dos benefícios, podendo em caso de
necessidade, requisitar parecer social da equipe técnica do Setor de Assistência
Social.
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: preenchimento do
requerimento imediato. Deferimento e concessão depende de cada benefício
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no CRAS

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Av Rio Grande do Sul, 100 – Centro – CENTRO ADMINISTRATIVO
(51)3609.2100
desenvolvimento@fazendavilanova.rs.gov.br

INCENTIVO – EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVÇOS E
AGROINDÚSTRIAS
 Serviço disponibilizado: O Município poderá conceder, mediante prévia
demonstração do interesse público, incentivos sob as diversas formas previstas na
Lei Municipal nº 1822/2018 às empresas industriais, comerciais, de prestação de
serviços e agroindústrias, levando em conta a função social decorrente da
criação de empregos e renda e a importância para a economia do Município.
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal ) para preenchimento de requerimento e apresentação de
documentos
 Documentos necessários:
•
•
•

cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado;
prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da
Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede;
prova de regularidade, em se tratando de empresa já em atividade,
quanto a:
a) tributos e contribuições federais;
b) tributos estaduais;
c) tributos do Município de sua sede;
d) contribuições previdenciárias;

•

•

e) FGTS;
f) Certidão de Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de até 60 (sessenta) dias,
contados da entrega do documento;
projeto circunstanciado do investimento empresarial que pretende realizar,
compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações,
produção estimada, projeção do faturamento mínimo, estimativa do ICMS
e/ou ISSQN a ser gerado, projeção do número de empregos diretos e
indiretos, a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da
atividade industrial e estudo de viabilidade econômica do
empreendimento;
O Município poderá exigir dos interessados, qualquer outro documento
que achar necessário, com o intuito de preservar os seus interesses.

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100 – CENTRO ADMINISTRATIVO
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: incentivo concedido pelo município
 Principais etapas do serviço: protocolo do requerimento juntamente com os
documentos necessários; avaliação por Grupo de Trabalho; projeto de lei
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: varia de acordo com o
benefício solicitado
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Prefeitura (Centro Administrativo)

EMISSÃO DE GUIAS PARA PAGAMENTO DE ALVARÁ DE LICENÇA
 Serviço disponibilizado: emissão das guias referentes ao processo de renovação
de alvarás
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal )
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100 – CENTRO ADMINISTRATIVO
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: diretamente por servidor do Setor de Tributação
 Principais etapas do serviço: retirar as taxas, proceder ao pagamento e retirar o
alvará. Empreendedor do MEI está isento do pagamento de taxas
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: após o pagamento das
taxas, o alvará é entregue
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Prefeitura (Centro Administrativo)

EDUCAÇÃO
Av Rio Grande do Sul, 245, Sala 02 – Centro
(51)3613.1103
smec@fazendavilanova.rs.gov.br

EDUCAÇÃO INFANTIL
 Serviço disponibilizado: atendimento na rede municipal de ensino de crianças
com idade entre 4 meses e 5 anos
 Como acessar o serviço: comparecer na Secretaria Municipal de Educação
para realização da matrícula

•
•
•
•
•

Documentos necessários:
Certidão de nascimento
Cartão de vacinas
Declaração de trabalho dos pais ou responsáveis legais
Cartão do SUS
Documento do responsável

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 245, Sala 02 - Centro
 Telefone: (51)3613.1103
 Forma de prestação do serviço: nas escolas de educação infantil do município
 Principais etapas do serviço: matrícula, frequência escolar, acompanhamento
do desenvolvimento da aprendizagem do aluno
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: prestação contínua
durante o ano letivo

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na escola ou na Secretaria de Educação

ENSINO FUNDAMENTAL
 Serviço disponibilizado: atendimento na rede municipal de ensino de crianças
com idade a partir de 06 anos
 Como acessar o serviço: comparecer na Secretaria Municipal de Educação
para realização da matrícula

•
•
•
•

Documentos necessários:
Certidão de nascimento
Cartão de vacinas
Cartão do SUS
Documento do responsável

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 245, Sala 02 - Centro
 Telefone: (51)3613.1103
 Forma de prestação do serviço: nas escolas de Ensino Fundamental do município
 Principais etapas do serviço: matrícula, frequência escolar, acompanhamento
do desenvolvimento da aprendizagem do aluno
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: prestação contínua
durante o ano letivo
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na escola ou na Secretaria de Educação
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
 Serviço disponibilizado: atendimento na rede municipal no Ensino Fundamental
Jovens e Adultos
 Como acessar o serviço: comparecer na Secretaria Municipal de Educação
para realização da matrícula

•
•
•
•
•

Documentos necessários:
Certidão de nascimento
RG
Cartão do SUS
Documento do responsável
Histórico Escolar

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 245, Sala 02 - Centro
 Telefone: (51)3613.1103
 Forma de prestação do serviço: nas escolas de Ensino Fundamental do município

 Principais etapas do serviço: matrícula, frequência escolar, acompanhamento
do desenvolvimento da aprendizagem do aluno
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: prestação contínua
durante o ano letivo
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na escola ou na Secretaria de Educação

BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Serviço disponibilizado: disponibilização de espaço para leitura, pesquisa e
empréstimos de livros
 Como acessar o serviço: comparecer na Biblioteca Municipal Walter José das
Chagas
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 11 - Centro
 Telefone: (51)3613.1103
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelos servidores da Biblioteca
 Principais etapas do serviço: cadastro do usuário
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme demanda do
usuário
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Biblioteca

TELECENTRO
 Serviço disponibilizado: utilização de computadores para pesquisa e digitação
de documentos
 Como acessar o serviço: comparecer no Telecentro localizado Biblioteca
Municipal Walter José das Chagas
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 11 - Centro
 Telefone: (51)3613.1103
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelos servidores do Telecentro
 Principais etapas do serviço: cadastro do usuário
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme demanda do
usuário

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Telecentro

FAZENDA
Av Rio Grande do Sul, 100 – Centro – CENTRO ADMINISTRATIVO
(51)3609.2100
administracao@fazendavilanova.rs.gov.br

INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO
 Serviço disponibilizado: inscrição do imóvel no cadastro imobiliário do município
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise do Setor de
Tributação; atribuição de número de quadra e lote; geração da inscrição
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 07 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura Municipal

EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS AO CADASTRO IMOBILIÁRIO
 Serviço disponibilizado: emissão das certidões: construção, demolição, cadastro
de imóvel, número do prédio
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise pelos setores
responsáveis; emissão da certidão
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 07 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Prefeitura Municipal

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADES
 Serviço disponibilizado: cadastro de atividades para fins de tributação
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise documental pelo
setor de fiscalização; emissão da certidão
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 15 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Prefeitura Municipal

PLANEJAMENTO E URBANISMO
Av Rio Grande do Sul, 100 – Centro – CENTRO ADMINISTRATIVO
(51)3609.2100
administracao@fazendavilanova.rs.gov.br
engenharia@fazendavilanova.rs.gov.br

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO
 Serviço disponibilizado: concessão de licença
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise do Setor de
Engenharia; Setor de Fiscalização
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: até 60 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura Municipal

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL
 Serviço disponibilizado: regularização de imóvel
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise do Setor de
Engenharia; Setor de Fiscalização
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: até 60 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura Municipal

CERTIDÃO DE ZONEAMENTO
 Serviço disponibilizado: viabilidade de instalação de empreendimento
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar requerimento
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100
 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise do Setor de
Engenharia;
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 02 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura Municipal

CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO
 Serviço disponibilizado: certidão de localização de área rural
 Como acessar o serviço: comparecer no Centro Administrativo (Prefeitura
Municipal) preencher formulário e protocolar
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 100
 Telefone: (51)3609.2100

 Forma de prestação do serviço: presencial na Prefeitura Municipal
 Principais etapas do serviço: protocolar requerimento; análise do Setor de
Engenharia; Vistoria
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 10 dias
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura Municipal

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Eraldo Pereira de Souza s/nº - Centro Sul – SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS (SOSU)
(51) 98170.8050
obras@fazendavilanova.rs.gov.br

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Serviço disponibilizado: Manutenção de luminárias públicas conforme solicitaçãode
munícipes ou por verificação rotineira realizada por servidor da SOSU responsável por
auxiliar nos serviços de manutenção da iluminação pública municipal.
Como acessar o serviço: O munícipe solicita o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp)
com indicação de ponto de referência para facilitar a localização.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Principais etapas do serviço: O munícipe realiza a solicitação, a qual é inserida em
planilha específica para este fim. Na sequência, esta é repassada ao responsável
por auxiliar nos serviços de manutenção da iluminação pública e este organiza a
execução das manutenções de modo a otimizar a logística.
Previsão do prazo máximo para execução do serviço: O prazo para o atendimento
da solicitação varia de 7 à 15 dias, podendo se exceder em decorrência de más
condições climáticas.
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado por empresa/eletricista
terceirizado com auxílio de servidor da SOSU nas terças e quintas-feiras
periodicamente, respeitando os limites territoriais do município.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone/ whatsapp
(51) 981708050.

INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Serviço disponibilizado: Instalação de novos pontos de iluminação em área pública
conforme verificada a necessidade ou por meio de solicitação do munícipe.
Como acessar o serviço: O munícipe solicita o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp)
com indicação de ponto de referência para facilitar a localização.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Principais etapas do serviço: Realizada a solicitação, a qual é inserida em planilha
específica para este fim. Na sequência, esta é repassada ao responsável por auxiliar
nos serviços de manutenção da iluminação pública e este verifica a viabilidade de
execução do serviço (se há no local, rede de baixa tensão).
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: O prazo para o atendimento
da solicitação varia de 7 à 15 dias, podendo se exceder em decorrência de más
condições climáticas.
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado por empresa/eletricista
terceirizado com auxílio de servidor da SOSU nas terças e quintas-feiras, respeitando
os limites territoriais do município.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone/ whatsapp
(51) 981708050.

MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS CEGAS DO ESGOTO
PLUVIAL NO PERÍMETRO URBANO
Serviço disponibilizado: Consiste na manutenção e instalação de bocas de lobo e
caixas cegas do esgoto pluvial no perímetro urbano por meio de identificação pela
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
Como acessar o serviço: O munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou whatsapp)
com indicação de ponto de referência para facilitar a localização.
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Principais etapas do serviço: Recebida a solicitação o local é examinado para que
seja analisada a situação e realiza-se o levantamento dos materiais necessários e
designa-se equipe para a execução do serviço.
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: Não há possibilidade de fixar
prazo máximo, tendo em vista que há dependência de se contar com o bom tempo
e podendo haver a necessidade de se atender a uma emergência.

Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretária de Obras e Serviços Urbanos.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone do Secretário
(a) responsável (51) 981708064 ou pessoalmente com o mesmo.

MANUTENÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERIMETRO URBANO
Serviço disponibilizado: Contempla serviço com motoniveladora, retroescavadeira e
caminhão e rolo compactador, necessários para realização de manutenção de
estradas não pavimentadas localizadas no perímetro urbano do município,
limpando valetas, bueiros e colocação de material.
Como acessar o serviço: O munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp).
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050e 981708064
Principais etapas do serviço: Recebida a solicitação o local é examinado para que
seja analisada a situação e realiza-se o levantamento dos materiais necessários e
designa-se equipe para a execução do serviço.
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: A previsão pode variar em
decorrência das condições climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo
máximo para sua realização, que pode ser postergada devido a um serviço de
urgência.
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretária de Obras e Serviços Urbanos.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone do Secretário
(a) responsável (51) 981708064 ou pessoalmente com o mesmo.

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
Serviço disponibilizado: Manutenção de limpeza, roçadas, podas de árvores, pintura
de meio fio, embelezamento (plantio de flores) nas vias, parques, praças e demais
espaços públicos municipais.
Como acessar o serviço: O munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp).
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050
Principais etapas do serviço: Conforme necessidade é destinada uma equipe para
realização do serviço visando manter a conservação dos espaços públicos.

Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: O serviço é realizado
mensalmente por equipe da SOSU.
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretária de Obras e Serviços Urbanos.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone do Secretário
(a) responsável (51) 981708064 ou pessoalmente com o mesmo.

LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS
Serviço disponibilizado: Consiste no recolhimento e destinação de entulhos (podas
de árvores, restos de obras) provenientes de áreas ou obras públicas e também de
domicílios localizados na zona urbana do município.
Como acessar o serviço: O munícipe pode solicitar o serviço pessoalmente,
comparecendo à SOSU, ou via contato telefônico (chamada, SMS ou WhatsApp).
Endereço: Rua Eraldo Pereira de Souza, S/nº.
Telefone: (51) 981708050 e (51) 981708064
Principais etapas do serviço: Conforme necessidade é destinada uma equipe, bem
como, maquinário necessário para realização do serviço. Além dos pedidos da
Comunidade há também a execução dos serviços feitos continuamente, visando
manter a conservação dos espaços públicos.
Previsão do prazo máximo para prestação do serviço: A previsão para realização do
serviço é de 15 dias, podendo se exceder em função de más condições climáticas.
Forma de prestação do serviço: O serviço é realizado diretamente por equipe da
Secretária de Obras e Serviços Urbanos.
Como acompanhar o andamento da solicitação: Através do telefone do Secretário
(a) responsável (51) 981708064 ou pessoalmente com o mesmo.

SAÚDE

Av Rio Grande do Sul, 192 – Centro – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(51)3609.2102
saude@fazendavilanova.rs.gov.br

CONSULTA MÉDICA – CLÍNICO GERAL
 Serviço disponibilizado: atendimento médico por demanda espontânea
 Como acessar o serviço: comparecer na Unidade Básica de Saúde
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: presencial na Unidade Básica de Saúde
 Principais etapas do serviço: apresentar documentação na recepção da
unidade de saúde; atendimento de enfermagem, para triagem, e posterior
atendimento médico
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

CONSULTA MÉDICA – GINECOLOGISTA
 Serviço disponibilizado: atendimento médico por agendamento para casos
ginecológicos
 Como acessar o serviço: agendamento por telefone ou presencialmente na
Unidade Básica de Saúde. O serviço também é prestado por acolhimento
(consulta mediante avaliação por profissional da saúde)
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: presencial na Unidade Básica de Saúde
 Principais etapas do serviço: apresentar documentação na recepção da
unidade de saúde; atendimento de enfermagem, para triagem, e posterior
atendimento médico
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
CONSULTA MÉDICA – PEDIATRA
 Serviço disponibilizado: atendimento médico por agendamento para crianças
de 0 a 13 anos
 Como acessar o serviço: agendamento por telefone ou presencialmente na
Unidade Básica de Saúde. O serviço também é prestado por
acolhimento/emergência (consulta mediante avaliação por profissional da
saúde)
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: presencial na Unidade Básica de Saúde
 Principais etapas do serviço: apresentar documentação na recepção da
unidade de saúde; atendimento de enfermagem, para triagem, e posterior
atendimento médico
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

CONSULTA E ACOMPANHAMENTO EM PSICOLOGIA
 Serviço disponibilizado: atendimento individual, em grupos ou visitas domiciliares
 Como acessar o serviço: encaminhamento de profissional da saúde da Unidade
Básica de Saúde ou por demanda espontânea

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do profissional da saúde (quando encaminhado)

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: consulta com data e horário indicado
 Principais etapas do serviço: inclusão em lista de espera e contato quando da
disponibilidade do serviço
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
SAÚDE MENTAL - ADULTOS
 Serviço disponibilizado: atendimento individual ou em grupos para adultos com
transtornos mentais
 Como acessar o serviço: encaminhamento por profissional da saúde da Unidade
Básica de Saúde ou por demanda espontânea

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do profissional da saúde (quando encaminhado)

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: consulta por equipe de profissionais da saúde
(enfermagem, psicologia, assistência social) com data e horário indicado
 Principais etapas do serviço: inclusão em lista de espera
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

SAÚDE MENTAL – CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS
(USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS)
 Serviço disponibilizado: atendimento individual para crianças e adolescentes
com transtornos mentais graves em decorrência do uso de substâncias
psicoativas.
 Como acessar o serviço: encaminhamento por profissional da saúde da unidade
de saúde, serviços afins da administração pública ou por demanda espontânea

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do profissional da saúde (quando encaminhado)

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: consulta por equipe de profissionais da saúde
(enfermagem, psicologia, assistência social) com data e horário indicado
 Principais etapas do serviço: inclusão em lista de espera
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
SAÚDE MENTAL – ADOLESCENTE E ADULTOS COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS
(USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS)
 Serviço disponibilizado: atendimento individual para adolescentes e adultos com
transtornos mentais graves em decorrência do uso de substâncias psicoativas.
 Como acessar o serviço: encaminhamento por profissional da saúde da unidade
de saúde, serviços afins da administração pública ou por demanda espontânea

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do profissional da saúde (quando encaminhado)

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: consulta por equipe de profissionais da saúde
(enfermagem, psicologia, assistência social) com data e horário indicado
 Principais etapas do serviço: inclusão em lista de espera
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTOS – RELAÇÃO MUNICIPAL
 Serviço disponibilizado: fornecimento de medicamentos disponíveis na relação
municipal
 Como acessar o serviço: presencialmente na Farmácia Municipal

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Prescrição médica contendo indicação do medicamento e posologia

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente na Farmácia Municipal
 Principais etapas do serviço: prescrição médica; retirada do medicamento
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediata
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Farmácia Municipal
MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ESTADUAL
 Serviço disponibilizado: distribuição de medicamentos fornecidos pelo Estado
 Como acessar o serviço: presencialmente na Farmácia Municipal

•
•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Prescrição médica contendo indicação do medicamento e posologia
Formulário padrão do Estado devidamente preenchido pelo médico prescritor

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente na Farmácia Municipal
 Principais etapas do serviço: prescrição médica, preenchimento do formulário;
retirada do medicamento. O encaminhamento da solicitação e dispensação
são de competência do município e o deferimento da solicitação e
fornecimento são de competência do Estado por meio da 16º Coordenadoria
Regional de Saúde
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme análise e
parecer do setor competente do Estado
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Farmácia Municipal

CONSULTA E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - CRIANÇAS E GESTANTES
 Serviço disponibilizado: atendimento individual ou em grupos para crianças e
gestantes com profissionais nutricionistas
 Como
acessar
o
serviço:
encaminhamento
e/ou
solicitação
de
avaliação/acompanhamento por profissional da saúde da unidade de saúde

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do profissional da saúde

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente na unidade de saúde
 Principais etapas do serviço: encaminhamento por profissional da saúde;
avaliação, orientação e prescrição nutricional
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
CONSULTA E ACOMPANHAMENTO
NUTRICIONAIS

NUTRICIONAL

–

OBESIDADE

/

DISTÚRBIOS

 Serviço disponibilizado: atendimento individual ou em grupos para pacientes
com obesidade e outros distúrbios nutricionais e alimentares
 Como
acessar
o
serviço:
encaminhamento
e/ou
solicitação
de
avaliação/acompanhamento por profissional da saúde da unidade de saúde ou
por demanda espontânea
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente na unidade de saúde
 Principais etapas do serviço: encaminhamento por profissional da saúde;
avaliação, orientação e prescrição nutricional
 Previsão de prazo máximo para a
disponibilidade de agenda da unidade

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

FISIOTERAPIA DOMICILIAR
 Serviço disponibilizado: atendimento em domicílio por fisioterapeuta a pacientes
impossibilitados de deslocamento
 Como acessar o serviço: apresentação da requisição do médico indicando
modalidade de fisioterapia com justificativa e quantidade de sessões. A
solicitação do serviço deve ser realizada no Setor de Marcação de Consultas

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do médico

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: no domicílio do paciente
 Principais etapas do serviço: requisição do médico, solicitação do serviço no
Setor de Marcação de Consultas, agendamento e execução do serviço
 Previsão de prazo máximo para a prestação
disponibilidade de vaga do prestador terceirizado

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde – Setor Marcação de Consulta
FISIOTERAPIA – CLÍNICA TERCEIRIZADA
 Serviço disponibilizado: atendimento em clínica de fisioterapia terceirizada
 Como acessar o serviço: apresentação da requisição do médico indicando
modalidade de fisioterapia com justificativa e quantidade de sessões. A
solicitação do serviço deve ser realizada no Setor de Marcação de Consultas

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do médico

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: clínica de fisioterapia terceirizada
 Principais etapas do serviço: requisição do médico, solicitação do serviço no
Setor de Marcação de Consultas, agendamento e execução do serviço
 Previsão de prazo máximo para a prestação
disponibilidade de vaga do prestador terceirizado

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde – Setor Marcação de Consultas

FISIOTERAPIA – CLÍNICA TERCEIRIZADA
 Serviço disponibilizado: atendimento em clínica de fisioterapia terceirizada
 Como acessar o serviço: apresentação da requisição do médico indicando
modalidade de fisioterapia com justificativa e quantidade de sessões. A
solicitação do serviço deve ser realizada no Setor de Marcação de Consultas

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do médico

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: clínica de fisioterapia terceirizada
 Principais etapas do serviço: requisição do médico, solicitação do serviço no
Setor de Marcação de Consultas, agendamento e execução do serviço
 Previsão de prazo máximo para a prestação
disponibilidade de vaga do prestador terceirizado

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde – Setor Marcação de Consultas

VACINAÇÃO
 Serviço disponibilizado: vacinação de acordo com o calendário nacional de
vacinação e indicação médica
 Como acessar o serviço: comparecer à Unidade Básica de Saúde

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Cartão de Vacinas

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente na Sala de Vacinas
 Principais etapas do serviço: comparecer na Unidade Básica de Saúde de
acordo com o calendário nacional de vacinação ou por livre demanda
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediata
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

TESTE DO PEZINHO
 Serviço disponibilizado: coleta de sangue do calcanhar do bebê com a
finalidade de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças
 Como acessar o serviço: comparecer à Unidade Básica de Saúde entre o 3º e 5º
dia de vida do bebê

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais da mãe e do bebê
Cartão do SUS
Cartão de Vacinas

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente por profissionais da saúde
 Principais etapas do serviço: comparecer na Unidade Básica de Saúde entre o 3º
e 5º dia de vida do bebê para coleta do sangue; envio ao laboratório e
orientação de acordo com disponibilidade do laboratório
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediata
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

COLETA DE PRÉ CÂNCER
 Serviço disponibilizado: exame preventivo de câncer de colo de útero
 Como acessar o serviço: agendamento na Unidade Básica de Saúde
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente por profissionais da saúde
 Principais etapas do serviço: agendamento, consulta de avaliação
enfermagem/médica, coleta e envio do material para laboratório e
acompanhamento da paciente conforme diagnóstico
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: consulta e coleta
conforme agenda da unidade. Resultado de acordo com disponibilidade do
laboratório
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

EXAMES LABORATORIAIS
 Serviço disponibilizado: exames com coleta de material realizados em
laboratório credenciado
 Como acessar o serviço: apresentar requisição médica na unidade de saúde

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição médica

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: no laboratório credenciado
 Principais etapas do serviço: apresentação da requisição médica na unidade de
saúde para autorização do procedimento; comparecimento ao laboratório
credenciado para coleta do material
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com
disponibilidade do laboratório credenciado
 Como acompanhar o andamento da solicitação: conforme orientação do
laboratório onde o exame foi realizado

EXAMES DE IMAGEM
 Serviço disponibilizado: exames de radiografia e mamografia com emissão de
laudo
 Como acessar o serviço: apresentar requisição médica na unidade de saúde

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição médica

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: por prestadores de serviços de imagem
credenciados
 Principais etapas do serviço: apresentação da requisição médica na unidade de
saúde para autorização e agendamento do exame; comparecimento ao
prestador do serviço para realização do exame
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com
disponibilidade do prestador de serviço credenciado
 Como acompanhar o andamento da solicitação: conforme orientação do
prestador de serviço onde o exame foi realizado

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
 Serviço disponibilizado: consulta e realização de procedimentos odontológicos
 Como acessar o serviço: marcar consulta pessoalmente ou por telefone
(agendamento) ou comparecer à unidade de saúde em casos de urgência.
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente por dentista da unidade de saúde
 Principais etapas do serviço: agendamento da consulta; comparecimento à
unidade de saúde; realização da consulta
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com
disponibilidade de agenda da unidade de saúde
 Como acompanhar o andamento da solicitação: pessoalmente na unidade de
saúde

ELETROCARDIOGRAMA
 Serviço disponibilizado: exame do coração (eletrocardiograma) com emissão
de laudo
 Como acessar o serviço: marcar exame pessoalmente ou por telefone
(agendamento) na unidade de saúde apresentando a requisição médica com
indicação para realização do exame

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição médica

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: exame realizado na unidade de saúde; laudo
emitido por médico credenciado
 Principais etapas do serviço: requisição médica; agendamento do exame;
comparecimento à unidade de saúde para realização do serviço;
encaminhamento do resultado para médico credenciado para emissão de
laudo; retirada do laudo na unidade de saúde em data marcada
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com
disponibilidade de agenda da unidade de saúde e médico emissor do laudo

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES
 Serviço disponibilizado: realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites
 Como acessar o serviço: comparecer à unidade de saúde ou agendar a
realização do teste
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: teste realizado diretamente pelos profissionais da
saúde da unidade
 Principais etapas do serviço: comparecimento à unidade de saúde para
realização do teste
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: 1 hora
 Como acompanhar o andamento da solicitação: no momento da realização do
teste
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
 Serviço disponibilizado: realização de curativos e medição arterial
 Como acessar o serviço: comparecer à unidade de saúde
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelos profissionais da saúde da
unidade
 Principais etapas do serviço: comparecimento à unidade de saúde, avaliação
da necessidade e realização do procedimento
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediata
 Como acompanhar o andamento da solicitação: no momento da realização do
procedimento

PRÉ-NATAL

 Serviço disponibilizado: realização de consultas e acompanhamento da
gestante
 Como acessar o serviço: comparecer à unidade de saúde ou por acolhimento
da Equipe de Saúde da Família (ESF)
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelos profissionais da ESF
 Principais etapas do serviço: comparecimento à unidade de saúde, avaliação,
agendamento de consultas e exames
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme agenda da
ESF e unidade de saúde
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
 Serviço disponibilizado: visita à comunidade com o objetivo de identificar áreas
e situações de vulnerabilidade, orientando, acompanhando e encaminhando as
pessoas aos serviços de saúde quando necessário
 Como acessar o serviço: os profissionais (Agentes Comunitários de Saúde)
realizam o serviço diretamente na residência do munícipe
 Documentos necessários:
• Não há exigência
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente nas residências pelos Agentes
Comunitários de Saúde
 Principais etapas do serviço: cadastramento da área zoneada, visita às famílias
de acordo com as necessidades verificadas
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme cronograma e
necessidade do núcleo familiar
 Como acompanhar o andamento da solicitação: não necessita solicitação. O
serviço é prestado de acordo com as necessidades verificadas pelos Agentes
Comunitários de Saúde

REGISTRO DAS SITUAÇÕES E AGRAVOS DE SAÚDE RELACIONADO AO TRABALHO
 Serviço disponibilizado: registro das situações e agravos de saúde relacionado
ao trabalho e comunicação ao Estado
 Como acessar o serviço: os profissionais da saúde da unidade identificam o
agravo e encaminham o Relatório Individual de Notificação de Agravo
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelos profissionais da saúde
 Principais etapas do serviço: comparecer a unidade de saúde
identificação da situação ou agravo; encaminhamento do relatório

para

 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediata
 Como acompanhar o andamento da solicitação: diretamente na unidade de
saúde

ACADEMIAS DE SAÚDE
 Serviço disponibilizado: disponibilização de espaço físico, equipamentos e
profissional habilitado para realização de atividades físicas
 Como acessar o serviço: cadastro na Unidade Básica de Saúde
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente pelo profissional habilitado nas
academias de saúde
 Principais etapas do serviço: cadastro na unidade de saúde; comparecimento
na academia de saúde nas datas e horários marcados
 Previsão de prazo máximo
disponibilidade das atividades

para

a

prestação

do

serviço:

conforme

 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HOSPITAL ESTRELA
 Serviço disponibilizado: pronto atendimento pelo SUS
 Como acessar o serviço: comparecer ao Hospital de Estrela
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Rua Geraldo Pereira, 405, Bairro Centro – Estrela / RS
 Telefone: (51) 3712.7500
 Forma de prestação do serviço: diretamente no Hospital Estrela
 Principais etapas do serviço: triagem dos pacientes; encaminhamento ao
profissional da saúde conforme situação verificada
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com a
classificação de risco implantada pelo hospital
 Como acompanhar o andamento da solicitação: diretamente no hospital

INTERNAÇÕES – HOSPITAL ESTRELA
 Serviço disponibilizado: internações urgência, emergência e/ou eletivas pelo SUS
 Como acessar o serviço: comparecer ao Hospital de Estrela
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Rua Geraldo Pereira, 405, Bairro Centro – Estrela / RS
 Telefone: (51) 3712.7500
 Forma de prestação do serviço: diretamente no Hospital Estrela
 Principais etapas do serviço: laudo de AIH de solicitação de internação
preenchido por médico do SUS
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com a
necessidade de cada paciente
 Como acompanhar o andamento da solicitação: diretamente no hospital
TRANSPORTE DE PACIENTES

 Serviço disponibilizado: transporte de pacientes do SUS a outras cidades para
realização de atendimento de saúde
 Como acessar o serviço: agendar de forma presencial ou por telefone no Setor
de Transporte na unidade de saúde para o primeiro acesso a serviços fora do
município

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do serviço de saúde a ser utilizado

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: diretamente com veículos e motoristas do
município
 Principais etapas do serviço: agendamento no Setor de Transporte na unidade
de saúde; comparecimento no local, data e horário marcados para o transporte
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme datas
solicitadas
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

AGENDAMENTOS – REGULAÇÃO EM SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Serviço disponibilizado: agendamentos de serviços de saúde não atendidos pela
rede básica em razão de sua complexidade (consultas, procedimentos, cirurgias
eletivas)
 Como acessar o serviço: o paciente deve comparecer no Setor de Marcação
da unidade com a requisição médica indicando a especialidade médica a ser
consultada ou procedimento/cirurgia a ser realizada

•
•
•

Documentos necessários:
Documentos pessoais
Cartão do SUS
Requisição do médico com indicação da especialidade ou procedimento

 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: através dos sistemas de regulação estadual ou
serviços contratados pelo município
 Principais etapas do serviço: comparecer no Setor de Marcação com os
documentos necessários; o setor agendará e/ou autorizará o serviço de saúde
solicitado. Caso fique na lista de espera, o setor comunicará o cidadão por
contato telefônico

 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: de acordo com a
disponibilidade
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde
EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS
 Serviço disponibilizado: emissão do cartão do SUS que permite o registro do
histórico do paciente dos serviços disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
 Como acessar o serviço: o cidadão deverá comparecer no Setor de Regulação
da Unidade Básica de Saúde
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais (RG ou Certidão de Nascimento)
• Comprovante de residência (conta de água ou luz no nome do requerente) ou
declaração de residência comprovando seu endereço no município
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: através do Setor de Regulação
 Principais etapas do serviço: comparecer no Setor de Regulação com os
documentos necessários; o setor registrará os dados e emitirá o cartão
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: imediato
 Como acompanhar o andamento da solicitação: no momento do cadastro
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
 Serviço disponibilizado: atendimento por equipe de profissionais da saúde no
domicílio do cidadão e unidade de saúde com foco na prevenção
 Como acessar o serviço: a ESF identifica as residências que necessitam a
prestação do serviço
 Documentos necessários:
• Documentos pessoais
• Cartão do SUS
 Endereço: Av Rio Grande do Sul, 192 – Unidade Básica de Saúde
 Telefone: (51)3609.2102
 Forma de prestação do serviço: pelos profissionais da ESF diretamente na
residência ou unidade de saúde
 Principais etapas do serviço: identificação dos domicílios e famílias; visitas as
residências conforme programação e em casos de urgência
 Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço: conforme necessidade
 Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou
pessoalmente na Unidade Básica de Saúde

