Nos termos da Lei Federal Nº 13.460, de 26 de junho
de 2017, e do Decreto Municipal Nº 2.485, de 08 de
maio de 2019, publicamos a presente Carta de Serviços ao
Usuário, relativa aos serviços prestados pela Secretaria da
Administração do Município de Arroio do Meio.
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Apresentação
A Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre participação, proteção
e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou
indiretamente pela administração pública. Nela está prevista a obrigatoriedade da
divulgação de Carta de Serviços aos Usuários, que tem por objetivo informar o usuário
sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses
serviços, os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, além
de indicar ao usuário como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando sua
efetiva participação na avaliação dos serviços públicos.
Ao trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados,
a Carta de Serviços aos Usuários amplia o canal de comunicação com o cidadão e se
estabelece como importante instrumento de transparência e visibilidade dos serviços
executados pelo ente público.

Secretaria da Administração
A Secretaria da Administração é o órgão da administração geral que centraliza as
atividades administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal, material,
administração dos bens patrimoniais, veículos, correspondência, distribuição e
processamento da informação; elabora atos e normas, prepara processos para
despachos; lavra contratos; elabora e encaminha projetos de lei e demais matérias
para a Câmara Municipal de Vereadores; registra e publica Leis, Decretos, Portarias
e assentamento de atos e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores;
planeja, coordena e gerencia os processos de seleção; acompanha e monitora o
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais; aprimora os serviços de
arquivo; realiza serviços gerais de digitação e transparência.
Integram a Secretaria da Administração:
- Departamento de Informática;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Departamento de Protocolo;
- Departamento de Serviços Gerais;
- Departamento de Defesa Civil.
A Secretaria da Administração está localizada junto ao Prédio Administrativo do
Município de Arroio do Meio, situado na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Centro,
95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Também é possível contatar a secretaria através do telefone (51) 3716-1166, ou pelo
e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Câmeras de Monitoramento – Reserva de Imagens

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Manifestação da solicitação de forma clara e objetiva com informações especificas
(ex: local, data, hora, placa do veículo). Em até 10 dias úteis após o fato ocorrido.
Preenchimento de formulário e informações básicas de identificação e contato, para
fins de cadastro e resposta à demanda.
As imagens serão liberadas através de determinação judicial, ou de solicitação
fundamentada de autoridade competente.

Principais etapas para processamento do serviço
- Abertura de processo e informação do nº de protocolo;
- Encaminhamento à equipe responsável;
- Análise e elaboração do parecer;
- Encaminhamento das imagens caso a solicitação preencha os requisitos.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 7 dias.

Forma de prestação do serviço
- Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
As manifestações sobre a prestação do serviço poderão ser encaminhadas através
dos canais de atendimento da Ouvidoria do Município de Arroio do Meio.
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Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Tempo médio de 5 minutos para atendimento, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail ou SIC – Serviço de informação ao cidadão
online.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
A Secretaria da Administração recebe as manifestações dos usuários e encaminha
resposta diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Câmeras de Monitoramento – Streaming de vídeo tempo quase real pelo site

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Conexão do usuário

Principais etapas para processamento do serviço
Basta apenas acessar o link www.arroiodomeio.rs.gov.br/deolhonapraca
com um navegador de internet.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Serviço é imediato após acessar o link.

Forma de prestação do serviço
Através do projeto De Olho na Praça, o cidadão pode visualizar imagens dos dois
pontos turísticos do município na comodidade de sua casa, contando com a tecnologia
da internet, aliada a 5 câmeras instaladas nos locais públicos. O acesso pode ser feito
através do site da Prefeitura Municipal, ou diretamente pelo link
www.arroiodomeio.rs.gov.br/deolhonapraca durante 24 horas do dia. O projeto visa
proporcionar mais segurança à comunidade, além de ser mais uma opção de lazer, já
que permite o acompanhamento virtual de eventos festivos realizados nos conhecidos
espaços.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Tempo médio de 5 minutos para atendimento, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail ou SIC – Serviço de informação ao cidadão
online.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
O Departamento de Informática recebe as manifestações dos usuários e encaminha
resposta diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Hotspot – Internet nos Prédios Administrativos

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Conexão do usuário

Principais etapas para processamento do serviço
Solicitar termo de uso da rede sem fio presencialmente, correspondência (Rua
Monsenhor Jacob Seger, 186 – Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil)
ou e-mail (ti@arroiodomeiors.com.br).
Rubricar as 2 primeiras páginas, bem como preencher os dados e assinar a última
folha.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 2 dias, conforme demanda.

Forma de prestação do serviço
Disponibilização de acesso gratuito à internet para a população, em geral, em
ambientes públicos (prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio:
(térreo e 1º andar), bem como das Secretarias de Saúde, Educação, CRAS, MUSEU,
Agricultura, Obras e Conselho Tutelar.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Tempo médio de 10 minutos para atendimento, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail ou SIC – Serviço de informação ao cidadão
online.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
O Departamento de Informática recebe as manifestações dos usuários e encaminha
resposta diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Hotspot – Internet na praça e área de Lazer

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Conexão do usuário

Principais etapas para processamento do serviço
Encaminhar e-mail requisitando o formulário de cadastro do projeto Internet na Praça
para contato@brasrede.com.br;
Posteriormente responder o formulário e aguardar a senha que será encaminhada
tanto pelo e-mail cadastrado, como o telefone celular.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 4 dias, conforme demanda.

Forma de prestação do serviço
Disponibilização de acesso gratuito à internet para a população, em geral, nos
seguintes ambientes públicos (Praça Flores da Cunha e Área de Lazer Pérola do Vale)

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Serviço executado de forma digital, sem necessidade de tempo de espera.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail ou SIC – Serviço de informação ao cidadão
online.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
O Departamento de Informática recebe as manifestações dos usuários e encaminha
resposta diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Hotspot – Internet na praça e área de Lazer

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Conexão do usuário

Principais etapas para processamento do serviço
Encaminhar e-mail requisitando o formulário de cadastro do projeto Internet na Praça
para contato@brasrede.com.br;
Posteriormente responder o formulário e aguardar a senha que será encaminhada
tanto pelo e-mail cadastrado, como o telefone celular.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 4 dias, conforme demanda.

Forma de prestação do serviço
Disponibilização de acesso gratuito à internet para a população, em geral, nos
seguintes ambientes públicos (Praça Flores da Cunha e Área de Lazer Pérola do Vale)

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Serviço executado de forma digital, sem necessidade de tempo de espera.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail ou SIC – Serviço de informação ao cidadão
online.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
O Departamento de Informática recebe as manifestações dos usuários e encaminha
resposta diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail ti@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Serviço de Informação ao Cidadão

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Dados de identificação pessoal, endereço e forma de contato

Principais etapas para processamento do serviço
- Recebimento da solicitação através dos canais de atendimento;
- Análise e triagem das solicitações recebidas;
- Encaminhamento da manifestação ao órgão competente;
- Recebimento da resposta e esclarecimentos do órgão responsável;
- Ciência ao usuário.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 10 dias, conforme demanda.

Forma de prestação do serviço
Presencial e online

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
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Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Para solicitações online, o serviço é executado de forma digital, sem necessidade de
tempo de espera.
Para solicitação presencial, a previsão para formalização da solicitação é de 15
minutos, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
A Secretaria recebe as manifestações dos usuários e encaminha resposta
diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
http://portal.arroiodomeiors.com.br:8083/
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Emissão de Declarações e Atestados

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
Dados de identificação pessoal, endereço e forma de contato, além dos documentos
necessários que comprovem o fato a ser declarado ou atestado.

Principais etapas para processamento do serviço
- Recebimento da solicitação através do Departamento de Protocolo;
- Análise e triagem das informações recebidas;
- Expedição do documento solicitado;
- Ciência ao usuário.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 10 dias, conforme demanda.

Forma de prestação do serviço
Presencial.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
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Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
A previsão para formalização da solicitação é de 15 minutos, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial, telefone, e-mail.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
A Secretaria recebe as manifestações dos usuários e encaminha resposta
diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Protocolo e Arquivo

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
- Apresentar RG/CPF para solicitação de vistas e cópias;
- Requerimento padrão preenchido e assinado para abertura de processos
administrativos.

Principais etapas para processamento do serviço
- Recebimento da solicitação através do Departamento de Protocolo;
- Análise e triagem das informações recebidas;
- Encaminhamento ao órgão responsável;
- Recebimento da resposta e esclarecimentos do órgão responsável;
- Ciência ao usuário.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Prazo médio de 10 dias, a depender do serviço solicitado.

Forma de prestação do serviço
Presencial.

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente ou por correspondência, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 –
Centro, 95940-000 Arroio do Meio | RS – Brasil
Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h:45min e das 13h:30min às 16h:45min.
Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
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Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Terão atendimento prioritário, nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:
- Pessoas com deficiência;
- Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas com crianças de colo;
- Obesos.
Previsão de tempo de espera para atendimento
A previsão para formalização da solicitação é de 15 minutos, conforme demanda.
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial e telefone.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
A Secretaria recebe as manifestações dos usuários e encaminha resposta
diretamente aos solicitantes.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Presencialmente, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 Centro, 95940-000 Arroio
do Meio | RS – Brasil
- Por telefone, através do número 51 3716-1166, de segunda a sexta, das 8h às
11h45min e das 13h30min às 16h45min
- Pelo e-mail legislacao@arroiodomeiors.com.br
- Consulta online, disponível em:
portal.arroiodomeiors.com.br:8080/multi24/sistemas/portal/#tab-protocolo
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Emissão de Documentos Funcionais
- Anexo VIII
- Declarações e atestados
- Certidão de tempo de contribuição
- Certidão das remunerações

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
- Protocolizar a solicitação do documento desejado;
- CPF;
- RG;
- Forma de contato (nº de telefone, endereço, e-mail);
- Informar o período de referência.

Principais etapas para processamento do serviço
- Solicitação via protocolo;
- Realização da pesquisa de campo junto à documentação do Departamento de
Recursos Humanos;
- Elaboração do documento;
- Encaminhamento para assinaturas;
- Disponibilização do documento no Departamento de Protocolo para retirada.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
15 (quinze) dias

Forma de prestação do serviço
Presencialmente, através do Departamento de Protocolo

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos
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Município de Arroio do Meio
Prioridades de atendimento
Ordem de protocolo
Previsão de tempo de espera para atendimento
Atendimento imediato, conforme demanda
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial e telefone.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
- Atendimento presencial;
- Solicitação via protocolo.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Via Telefone;
- Presencialmente.
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Município de Arroio do Meio
Serviço oferecido
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço
- Protocolizar a solicitação do documento desejado;
- CPF;
- RG;
- Forma de contato (nº de telefone, endereço, e-mail);
- Informar o período de referência.

Principais etapas para processamento do serviço
- Solicitação via protocolo;
- Encaminhamento para empresa terceirizada que presta assessoria referente à
Segurança no Trabalho (LTCAT, PPRA).

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
15 (quinze) dias

Forma de prestação do serviço
Presencialmente, através do Departamento de Protocolo

Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço
Presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos

Prioridades de atendimento
Ordem de protocolo
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Previsão de tempo de espera para atendimento
Atendimento imediato, conforme demanda
Mecanismos de comunicação com os usuários
Atendimento presencial e telefone.
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
- Atendimento presencial;
- Solicitação via protocolo.
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do
serviço solicitado e de eventual manifestação
- Via Telefone;
- Presencialmente.
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