
 

CARTA DE SERVIÇOS 

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, RS. 

A Carta de Serviços é uma exigência legal prevista na Lei Federal 13.460/2017, e tendo 

por objetivo informar ao usuário, de forma clara e precisa, os serviços prestados pela 

administração pública, as formas de acesso a esses 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. 

Os serviços municipais de competência do Executivo, conforme a sua natureza e 

especialização se resumem nas seguintes categorias: 

1- Gabinete do Prefeito; 

2- Secretaria de Administração e Planejamento; 

3 - Secretaria da Fazenda; 

4 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 

5 - Secretaria da Saúde; 

6 - Secretaria de Assistência Social e Habitação; 

7 - Secretaria de Obras e Trânsito; 

8 - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo. 

 

Rua Rubert, 900 

CEP: 98125-000 

pmgb@pmfv.rs.gov.br 

Expediente:  7h30m as 13h30m 

Fone: 55 3328 1133 /1145 

 

 

Fortaleza dos Valos, RS – 2021 

mailto:pmgb@pmfv.rs.gov.br


 

ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

Gabinete: Recepção, assessoramento direto do Chefe do Executivo, com atuação no 

setor político, no planejamento estratégico e competência nas áreas de 

relacionamento com o Legislativo e a comunidade. Ouvidoria Geral. 

Assessoria de Gabinete: Função de assistir, assessorar, auxiliar; funções 

administrativas.  Elo entre o Chefe do Executivo e o público, cabendo também às 

tarefas de: organizar as audiências públicas, as agendas do Prefeito e Vice-Prefeito; 

encaminhar o atendimento ao público para os diversos setores; receber e elaborar 

correspondências, preparar os contatos do Prefeito com os titulares das repartições, 

entre outros.  

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmgab@pmfv.rs.gov.br 

Expediente 7h30m as 13h30m 

Fone: 55 3328 1133  Ramal 215, 21 

 

 

IMPRESA: Estabelecer elos entre o poder público e a comunidade, criando canal 

direto de comunicação e integração de modo que as demandas sejam identificadas, 

priorizadas e consolidadas através de ações práticas e efetivas; coordenar sistema de 

comunicação interno e externo com o propósito de divulgar através da mídia, atos 

administrativos e ações de governo, conferindo caráter de transparência e de 

divulgação. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

imprensapmfv@hotmail.com 

Ramal 218 

 

Jurídica: Emissão de pareceres; defesa dos direitos e interesses do Município; 

elaboração de contratos e estudos de natureza jurídica, com vistas a atualização da 

legislação municipal; assessorar e auxiliar na interpretação jurídica das leis municipais 

junto a setores competentes e desenvolver tarefas afins, bem como a representação 

do Município em juízo ou fora dele. Atender as consultas que lhe forem solicitadas na 

sua amplitude administrativa. 

mailto:pmgab@pmfv.rs.gov.br
mailto:imprensapmfv@hotmail.com


Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

jurídico@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133, Ramais  221 e 222 

 

EQUIPES AUTÔNOMAS:  

1 - Controle Interno: Atribuições principais: auditoria interna, promover a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante a legalidade, 

legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e 

bens públicos. Manifestar-se ao Tribunal de Contas do Estado, no que diz respeito ao 

cumprimento das metas fiscais do Executivo e Legislativo Municipal, e demais 

atividades previstas em Lei específica. 

Rua Rubert, 900 
Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
controle@pmfv.rs.gov.br 
Fone: 55 3328 1133,  Ramal  228 
 

2 - Procuradoria Jurídica: Responsabilidade pela representação do Poder Público 

Municipal junto ao Poder Judiciário (Processos Judiciais); Relacionamento com 
Ministério público.   
 
Rua Rubert, 900 
Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

juridico@pmfv.rs.gov.br – Fone: 55 3328 1133 – Ramais  221 e 222 

 

 

SECRETARIAS:  

Secretaria de Administração e Planejamento: Centralizar as atividades 

administrativas relacionadas com o sistema de pessoal, materiais, administração de 

bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos legais, preparação de atos 

para processos e despacho final, lavratura de contratos, registro e publicação de Leis, 

Decretos, Portarias, assentamento de fatos relacionados com a vida profissional dos 

servidores, planejar a gestão administrativa e os projetos em geral, coordenar a 

realização de projetos para captar recursos financeiros para investimentos no 

Município.  

mailto:jurídico@pmfv.rs.gov.br
mailto:controle@pmfv.rs.gov.br
mailto:juridico@pmfv.rs.gov.br


Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmadmin@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133,  - Ramal 216 

 

No âmbito de competência da Secretaria de Administração e Planejamento, estão os 

seguintes Departamentos e Assessoria:  

 

1 - Assessoria de Planejamento:  Compete assessorar o executivo na elaboração 

do planejamento da gestão e de projetos em geral, na realização de estudo de 

processos e assuntos que sejam submetidos a avaliação do executivo relativos ao 

funcionamento dos serviços municipais, propondo providências que visem 

aprimoramento e mudanças, quando necessário. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmasplan@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133, Ramal: 220 

 

 

2 - Departamento de Apoio Administrativo compete: 

Fazer ligações quando solicitadas pelos diversos setores; realizar a recepção do público 

em geral; executar a publicação de Leis, Portarias, Decretos, Ordens de Serviço e 

outros; efetuar relatórios solicitados, enviar correspondências, executar o serviço de 

protocolo de documentos e papéis endereçados ao Município; zelar pelo arquivo 

municipal, promovendo a adequada guarda de documentos; manter sobre sua guarda 

e responsabilidade os originais de Leis; reunir dados e informações sobre leis, decretos 

e demais atos normativos Federais e Estaduais que interessem diretamente ao 

Município; realizar o controle, lotação e distribuição dos servidores nas diversas 

secretarias, conforme solicitação e necessidade. 

 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmgab@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133 , Ramal 216 

 

 

mailto:pmadmin@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmasplan@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmgab@pmfv.rs.gov.br


3 - Departamento de Indústria e Comércio compete: 

Proporcionar o intercâmbio entre o serviço público e a iniciativa privada, visando à 

promoção do desenvolvimento e crescimento econômico nestes setores produtivos do 

Município; criar, viabilizar e promover campanhas para incentivos fiscais, visando 

incremento de receitas tributárias; planejar e desenvolver políticas de combate à 

sonegação fiscal estimular a constante capacitação e modernização dos setores da 

economia; promover em sintonia com a CDL Câmara de Dirigentes Logistas, Associação 

Comercial e Industrial ou outras entidades da classe, eventos, feiras, amostras, 

exposições; visando promover oportunidades de negócios para o setor. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmfazen@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133, Ramal 202 

 

4 - Departamento de Recursos Humanos compete: 

Despachar processos e emitir pareceres sobre assuntos relativos a vida funcional dos 

servidores municipais; fornecer certidões variadas a pedido dos interessados; manter 

definições formais a respeitos de todos os cargos e funções existentes; controlar a 

frequência do pessoal e pontualidade através do cartão ponto ou livro-ponto 

;organizar a escala anual de férias e as proporcionalidades das licenças dos servidores 

em conjunto com os diversos secretários municipais e diretores de departamentos. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmdrh@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55. 3328 1133,  Ramal 223 

 

Diretor de Frota  

Coordenação da equipe de Motoristas, de todos os órgãos da administração municipal, 

orientar, regular e controlar a saída e chegada, manutenção e conservação, limpeza de 

veículos leves no atendimento das necessidades dos diversos departamentos da 

administração, assim como na condução dos mesmos em viagens. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000     

dmecd2005@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55. 3328-1133,  Ramal - 243 

mailto:pmfazen@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmdrh@pmfv.rs.gov.br
mailto:dmecd2005@pmfv.rs.gov.br


 

 Secretaria de Fazenda: 

 

Realizar os programas financeiros, elaboração de proposta orçamentária, controle do 

orçamento, processamento contábil de receita e despesa, aplicação das Leis Fiscais e 

todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação de rendas 

Municipais, fiscalização dos contribuintes, recebimento, guarda e movimentação de 

bens de valor. Fica restrita ao âmbito de competência da Secretaria da Fazenda, 

observada sua estrutura os seguintes Departamentos: 

 

Departamento Contábil e Financeiro: 

Compete a gestão dos Setores de Contabilidade e Tesouraria, assim definidas: 

Efetuar os registros contábeis, orçamentários, patrimoniais e financeiros, sintética e 

analiticamente, de acordo com a legislação e normas vigentes; elaborar documentos 

contábeis e manter atualizados os registros e livros adequados; organizar e elaborar 

balanços e balancetes; elaborar relatório sobre movimento sintético e analítico da 

receita e da despesa, e demais informes estatísticos sobre as atividades do setor; 

organizar e manter registro do movimento financeiro do Município, de modo a 

orientar a previsão e a arrecadação da receita; o Orçamento e o controle de sua 

execução; calcular valores de taxas e contribuições a serem fixados; manter 

informações e controle sobre a geração e retorno de ICMS do Município, avaliando seu 

comportamento e orientando no sentido de incrementá-lo; coordenar, controlar e 

executar lançamento e cobrança de tributos, taxas e contribuições; encaminhar 

certidões e alvarás relativos à sua área; informar sobre processos relativos à fazenda 

municipal e assuntos fiscais; efetuar controle de arrecadação e recebimentos; executar 

demais tarefas correlatas. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmcontab@pmfv.rs.gov.br e  pmtesour@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55. 3328.1133 

Ramais:   206  e  207 

 

 

 

 

mailto:pmcontab@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmtesour@pmfv.rs.gov.br


 

Departamento de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização 

A realização de serviços de confecção, manutenção, fiscalização e atualização de 

cadastros de Contribuintes Urbanos e Rurais; calcular e efetuar os lançamentos de 

tributos municipais, fazendo a entrega dos avisos-recibo ou guias de arrecadação, 

efetuar a baixa dos pagamentos dos tributos municipais em fichas ou livros 

apropriados; preparar o quadro de arrecadação diária, classificando e analisando a 

receita proveniente dos tributos e preços do Município; controlar a produção primária 

do Município; compete também à fiscalização da circulação de mercadorias e serviços, 

a fiscalização do comercio formal e informal, comercio ambulante, fiscalização de 

tributos, licenças e alvarás para construções de edificações, aplicação da legislação, e 

demais atos decorrentes de poder de polícia do Município. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmicms@pmfv.rs.gov.br  

Fone: 55.3328.1133 

Ramais:  234, 208, 205 

 

 

Departamento de Compras, Licitações, Patrimônio e Almoxarifado 

Executar ou fazer executar os serviços de administração de material, realizar e 

supervisionar as compras, organizar e manter o registro de fornecedores, bem como 

os preços correntes de material de mercado; controlar os prazos de entrega dos 

materiais adquiridos, supervisionar o recebimento dos materiais, controlar as 

atividades do almoxarifado da Prefeitura, determinando a execução de inventários 

periódicos, manter controle de entrada e saída de bens; zelar pelo patrimônio Público, 

informar ao setor de Contabilidade sobre aquisições, cessões, permutas, alienações, 

baixas, reavaliações ou qualquer alteração havida; e exercer tarefas juntamente com 

os demais setores o controle interno e externo do Município e, demais tarefas afins. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmlicita@pmfv.rs.gov.br     Fone: 55.3328.1133   Ramais:  204,  206,  236 

 

 

 

mailto:pmicms@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmlicita@pmfv.rs.gov.br


 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 

 

Definir as linhas de ação da Secretaria de Educação, em consonância com os métodos 

pedagógicos e verificar a observância das leis e regulamentos de ensino; acionar o 

planejamento e a adaptação de decisões, normas, instruções e ordens de serviço, 

emanadas das autoridades superiores, planejar e avaliar, as atividades técnicas e 

administrativas, assegurando a execução eficiente de programas, projetos e 

atividades; controlar a aplicação de recursos e materiais destinados à consecução da 

tarefa educacional; manter vinculação com as lideranças comunitárias do município. 

 

 

Departamento de Educação: Responsável pelas atividades educacionais exercidas 

pelo Município, especialmente as relacionadas com a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e a Educação Especial,  obedecidas as suas estruturas físicas e humanas; 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

dmecd2005@yahoo.com          Fone: 55.3328.1133,  Ramal  210  e  211 

 

 

Educação Infantil:  

Serviço disponibilizado: atendimento na rede municipal de ensino de 
crianças com idade entre 4 meses a 6 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: Rua Rubert, 900     
 Telefone: 55 3328 1133,  Ramais:  210 e 211 
Forma de Prestação 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. 
 

mailto:dmecd2005@yahoo.com


 
 
Ensino Fundamental: 
 
Serviço disponibilizado: atendimento na rede municipal de ensino de 
crianças com idade a partir de 6 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: Rua Rubert, 900     Telefone: 55 3328 1133,  Ramais:  210 e 211 
Forma de Prestação do Serviço: nas escolas de Ensino Fundamental do 
município 
Previsão de Prazo máximo para a prestação do serviço: prestação 
contínua durante o ano letivo 
Principais etapas do serviço: matrícula, frequência escolar, 
acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem do aluno 
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, Cartão de vacinas, 
Declaração de trabalho dos pais ou responsáveis legais, Cartão do SUS, 
Documento do responsável, Histórico Escolar 
Endereço: Rua Rubert, 900     Telefone: 55 3328 1133,  Ramais:  210 e 211 
Forma de Prestação do Serviço: nas escolas de Ensino Fundamental do 
município 
Previsão de Prazo máximo para a prestação do serviço: prestação 
contínua durante o ano letivo 
Principais etapas do serviço: matrícula, frequência escolar, 
acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem do aluno 
Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico 
ou pessoalmente na escola ou na Secretaria de Educação 



 
 
Sistema de Transporte Escolar: Organização de Roteiros de transportes escolar, 

gerenciamento dos servidores municipais designados à atividade; controle e gestão 

dos roteiros terceirizados. 

 Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
Dmecd2005@yahoo.com 
Fone: 55. 3328.1133 
 Ramal 210 

 

 

Departamento de Desporto: Coordena, organiza e promove todas as atividades 

esportivas, a nível municipal, nas diversas modalidades e categorias, incentiva a 

participação de representações do município em competições de nível regional. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

dmecd2005@yahoo.com 

Fone: 55. 3328.1133 

Ramal 235 

 

Departamento de Cultura: Coordena as atividades atinentes a Cultura na esfera 

municipal. Promovendo a preservação, a difusão e o incentivo às manifestações 

culturais locais, organiza acervos bibliográficos e de preservação histórico-cultural. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmcultura@pmfv.rs.gov.br 

Ramal 214 
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 Secretaria da Saúde: 

Cuidados com a saúde pública da população; elaborar programas com órgão afins na 

esfera Estadual e Federal; planejar e fiscalizar o atendimento médico-social ao 

munícipe, viabilizar a celebração de convênios do Município com outras entidades; 

ocupar-se da saúde coletiva, responsabilizando-se pôr ações de serviço de Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica; garantir o uso seguro e racional de medicamentos e 

correlatos, mantendo controle de estoque da farmácia básica; manter registro de 

internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais; manter banco de dados e 

relatórios sobre dados gerais e específicos da Secretaria; estudar e acompanhar o 

orçamento e sua execução, elaborando e propondo soluções de problemas da 

administração orçamentária, de modo a assegurar concretização das diretrizes 

governamentais.  

Rua 8 de dezembro, 102 
Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
pmsaude@pmfv.rs.gov.br ,  
Fone: 55. 3328 – 1107 
Expediente:  7h45m às 12h;    13h30m às 17h15m 
 
 
 
 
Departamento Hospitalar: HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR (Associação 

Fortalezense Bom Pastor) diretamente vinculado ao atendimento à saúde curativa da 

população, procedimentos de atendimentos de consultas, exames, internações de 

baixa complexidade; encaminhamentos de pacientes para hospitais pólos regionais.  

Capacidade de atendimento: 26 leitos  Atendimento 24h 

 

 

Rua Facco, 853 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmsaude@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1360 ou 55. 98456 1775 

 

Relatório de Serviços  

mailto:pmsaude@pmfv.rs.gov.br
mailto:pmsaude@pmfv.rs.gov.br


Consultas médicas; Exames Laboratoriais; Materiais Especiais e Laudos; Pequenos 

Procedimentos; RX com Laudo; Internações Hospitalares; Atendimentos de Urgência e 

Emergência, Ultrassom 

Os atendimentos se dão de forma gratuita e particular.  

Agendamento de consultas: Todos os dias são ofertados 10 consultas gratuitas 

que podem ser agendadas, no dia anterior a partir das 14h ou presencialmente na 

própria instituição.  

Telefone:  55 3328 1360/ 55 9 8456 1775 

 

Para realização de exames: Para os atendimentos de Radiografias, Ultrassonografias e 

procedimentos, basta o paciente se dirigir a Secretaria Municipal de Saúde com a 

requisição médica para obter a autorização para a realização do exame de forma 

gratuita, após poderá o paciente estar marcando a data para a realização do 

procedimento/exame junto à recepção do hospital  

ATENÇÃO BÁSICA 

Departamento de Unidades Básicas de Saúde: Este departamento dedica-se 

exclusivamente ao atendimento da população na rede básica de saúde, postos de 

saúde da sede e do interior e da unidade móvel. Coordena e desenvolve os Programas 

de Saúde Familiar (PACS e PSF), assim como desenvolve campanhas promovidas pelo 

Ministério e ou Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as orientações, 

fiscaliza as atividades sanitárias e epidemiológicas na área municipal. 

As Unidades Básicas de Saúde são constituídas por equipes multiprofissionais que 

atuam de forma transdisciplinar dispondo para a população profissionais em algumas  

áreas da medicina, tais como:  Médico Clínica Geral; Odontólogo; Nutricionista; 

Enfermeira/Coord. Programas; Tec. Enfermagem/Vacinadora 

Unidade Básica de Saúde Cândido Gomes da Silva 

Horário de atendimento: 7h45m às 12h  e 13h30m às 17h15m 

Rua  8 de Dezembro,102 
Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
pmsaude@pmfv.rs.gov.br 
Fone: 55.3328.1206 
 

 

 

mailto:pmsaude@pmfv.rs.gov.br


Unidade Básica de Saúde Morada do Sol 

 

Horário de atendimento: 7h45m às 12h  e 13h30m às 17h15m 

Rua  Rua Rosa, 211  Bairro -  Morada do Sol 
Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
pmsaude@pmfv.rs.gov.br 
Fone: 55.3328.1121 
 
Unidade Móvel de Saúde:  a Unidade móvel se desloca pelas localidades do interior 
nas quais não possui posto de saúde . Os horários de atendimentos são divulgados no 
início de cada mês e comunicado aos usuários do interior pelos agentes de saúde 
 
SÃO QUATRO UNIDADES NA ÁREA RURAL: 
 
Unidade na localidade de Esquina Gaúcha: com atendimento das 8h às 12h. 
Disponibiliza consulta médica, serviço de enfermagem e Odontológico 
 
Unidade na localidade de Fazenda Colorados: com atendimento das 8h às 12h.  
Disponibiliza consulta médica, serviço de enfermagem e Odontológico 

Unidade na localidade de Rincão dos Valos -Socorro:  com atendimento das 8h às 

12h. Disponibiliza consulta médica, serviço de enfermagem e Odontológico 

Unidade na localidade de Rincão dos Valos – Fátima: com atendimento das 8h às 12h. 

Disponibiliza consulta médica, serviço de enfermagem e Odontológico 

 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 

ESF Saúde Bucal Urbana: Conta com uma equipe de ESF Urbana com Saúde Bucal, 

tendo como Unidade de referência a USB Morada do Sol, da sede do município, sendo 

formada pelos seguintes profissionais:  Médico Clínico Geral (Programa Mais Médicos 

Brasil); Auxiliar de consultório dentário (ACD); enfermeira; Tec. Enfermagem; 

odontólogo, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) . 

Endereço: Rua Rosa, 211      Fone; 55 3328  1121 

Proporcionam estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso entre 

os profissionais da saúde e a população de Fortaleza dos Valos, RS; além de 

proporcionar ações intersetoriais de promoção, prevenção e atenção à saúde. 

ESF Rural: Conta com uma equipe de ESF Rural, tendo como Unidade de referência a 

UBS Cândido Gomes da Silva, da sede do município e esre segue um cronograma de 

atendimentos nas UBS do interior: Fazenda Colorados; Esquina Gaúcha; Rincão dos 
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Valos; Santa Terezinha; Portão, Portão dos Librelotos; Nova Santa Clara e Sede Vitória. 

Esta equipe é formada pelos seguintes profissionais: Médico Clínico Geral (Programa 

Mais Médicos Brasil); Enfermeira; Tec. Enfermagem; agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) 

Endereço: Rua 8 de Dezembro, 102   Fone: 55 3328 1206 

 

Entre os serviços oferecidos estão: 

Testes rápidos de gravidez, sífilis HIV e Hepatites Virais 

Grupos de educação em saúde 

Consulta Purericultura 

Coleta de citopatológico 

Campanha Outubro Rosa 

Campanha Novembro Azul 

Acompanhamento com a Nutricionista 

Sorrindo para o futuro 

PSE – Programa Saúde na Escola 

Saúde da Mulher 

Agentes Comunitários da Saúde (7)  - sede e interior 

NAAB – Núcleo de apoio de atenção básica 

CAPS (Centro de atendimento psicossocial) 

Assistência Farmacêutica 

 

Consórcios em Saúde:   (COMAJA)  - Serviços de Apoio ao Diagnóstico 

Forma de Acesso e Agendamento: Pessoalmente junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, junto a UBS  Rua 8 de dezembro, 102 , centro. 

Vigilância em Saúde:   composta por quatro vigilâncias: 

Vigilância Sanitária:  realiza várias atividades, dentre elas:  

Alimentos: cadastro, inspeção e fiscalização de todos os estabelecimentos e serviços 

de alimentação, como: bares, supermercados, restaurantes, padarias, lojas de 

conveniências, etc... 

Serviços de Saúde e de Interesse em Saúde:  Cadastro, inspeção e fiscalização em 

todos os estabelecimentos e serviços de saúde e de interesse em saúde, como: 

Consultórios/clínicas, drogarias, estéticas, veterinárias, barbearias, cabelereiros, salões 

de beleza, etc... 



Endereço:  UBS Morada do Sol,   Rua Rosa 211       Fone: 55 3328 1121 

 Vigilância Epidemiológica: local onde são ofertadas todas as vacinas do Calendário 

Básico de Vacinas e uma Enfermeira Coordenadora da referida Vigilância. Trabalha 

com os Programas de Prevenção do Ministério da Saúde, bem como, orientações a 

cerca das doenças. 

Endereço: UBS Cândido Gomes da Silva, Rua 8 de Dezembro -102    Fone: 55 3328 1206  

 

Saúde do Trabalhador: identifica riscos nos ambientes de trabalho  

Endereço: UBS Cândido Gomes da Silva, Rua 8 de Dezembro -102    Fone: 55 3328 120 

 Saúde Ambiental: Elenca várias atividades, dentre elas: 

Controle da Dengue 

Controle da Doença de Chagas 

Controle de Simulídeos 

Controle de Pragas Urbanas 

Controle Da Raiva 

Água Para Consumo Humano 

 

Endereço: UBS Morada do Sol, Rua Rosa 211     Fone: 55 3328 1121 

 

 

 Secretaria de Assistência Social e Habitação 

 

Visa identificar, diagnosticar e ver a possibilidade de encaminhar soluções para 

questão social da comunidade; adotar medidas de proteção à criança, executar todos 

os programas de assistência ao idoso, às famílias; acolher, realizar trabalhos coletivos e 

de inclusão social; realizar projetos de prevenção na área da política pública de 

Assistência Social. 

 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmsocial@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55 3328 1133  

Ramal 233 
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Departamento de Programas Sociais: desenvolve as suas atividades, vinculadas 

aos programas específicos do Ministério e da Secretaria Estadual de Assistência Social 

(Bolsa Família, Família Cidadã, Campanha do Agasalho, etc.) e outros programas 

desenvolvidos visando a promoção e a inclusão social da população. 

 

 

 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social): Constituem usuários do PAIF 

(Serviço de Proteção e Atendimento Integral À Família), as famílias territorialmente 

referenciadas ao CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da imposição 

do capital,  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, busca ativa pela equipe de 

profissionais do CRAS, encaminhamento da rede socioassistencial e das demais 

políticas públicas, e também pela SMASH (Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação) 

Endereço: Rua 8 de dezembro, 155     

Telefone: 55 3328 1155 

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 oferecidos de 

segunda a sexta-feira das 7h30m às 12h30m e 13h30m às 17h30m 

Como acompanhar o andamento da sua solicitação: Por contato telefônico ou 

pessoalmente no CRAS e na SMASH 

 

Departamento de Habitação: 

Diagnosticar a demanda habitacional, e executar programas, projetos, visando a 

diminuição do déficit habitacional do Município; promover o levantamento e 

acompanhamento das situações de sub-moradias com ampliações reformas e 

construções de casas, principalmente para a população carente.  

 



Departamento de Políticas Sociais: Tem como principal atividade a relação e a 

promoção social com as entidades e grupos existentes no Município: Grupos de 3ª 

Idade, Clubes de Mães etc.. 

 

Cadastro Único: 

Serviço disponibilizado: Registro do Governo Federal sobre todas as famílias de baixa 

renda. O CadÚnico é condição básica para o cidadão participar de quase todos os 

programas sociais. 

Como acessar o serviço: Comparecer na Secretaria de Assistência Social e Habitação 

Endereço: Rua Rubert, 900 

Telefone: 55 3328 1133 R/233  ou 55. 9 8426 0053 (whatsApp) 

Forma de prestação do serviço: 

Previsão de prazo máximo para a prestação do serviço:  1h para entrevista e inserção 

de dados. O NIS é gerado em até 48h 

Como acompanhar o andamento da solicitação: Por contato telefônico ou 

pessoalmente na Secretaria de Assistência Social e Habitação do município com CPF do 

responsável pelo cadastro 

 

Programa Bolsa Família:  

Serviço disponibilizado: Benefício social destinado às famílias em condições de 

pobreza ou de extrema miséria, que com o recebimento do auxílio conseguem acesso 

mínimo através de um valor monetário estabelecido pelo Governo Federal, para 

auxílio  baixa renda. 

Como acessar o serviço: Estar escrito no Cadastro Único e cumprir as 

condicionalidades de saúde, educação e renda. 

Endereço: Rua Rubert, 900 

Telefone: 55 3328 1133 R/233 

 

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 se 

a pessoa/família se enquadra vai para uma fila de espera onde será habilitado, e, após, 

concedido o benefício, (isso pode demorar até 6 meses) 

Forma de prestação do serviço: Cadastro pela profissional do Bolsa Família, no 

Cadastro Único do Governo Federal. Quem concede o benefício é o Ministério da 

Cidadania, e quem autoriza o saque é a Caixa Federal 

Como acompanhar o andamento da solicitação: Por contato telefônico ou 

pessoalmente na Secretaria de Assistência Social e Habitação 



Principais etapas do serviço: Comparecimento na SMASH para a realização do 

Cadastro Único, Concessão do benefício pelo Governo Federal 

 

 

Benefícios Eventuais: Os benefícios eventuais previstos na Lei Municipal 632/1997, 

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 Funeral e Auxílio Alimentação  

 

Como acessar o serviço: comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Habitação (demanda espontânea) 
Endereço: Rua Rubert, 900 (prefeitura) 
Forma de Prestação do Serviço: Pelos servidores do órgão ou departamento da 
administração pública ao qual esteja vinculado o benefício eventual 
Como acompanhar o andamento da solicitação: Por contato telefônico ou 
pessoalmente na referida Secretaria. 
 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

 

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 da vida coletiva.  

Como acessar o serviço:  comparecer ao CRAS (demanda espontânea), busca ativa 

pela equipe de profissionais . 

Endereço:  Rua 8 de Dezembro, 155 

Forma de prestação do serviço: pelos profissionais do CRAS 

Principais etapas do serviço: acolhida, oficinas com as famílias, ações comunitárias, 

encaminhamentos 



Como acompanhar o andamento da solicitação: por contato telefônico ou 

pessoalmente no CRAS  

 

Atendimento 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, inclusão social, 

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:  Pessoalmente no CRAS 

Forma de prestação do serviço:  Visitas domiciliares 

 

 

Secretaria de Obras e Trânsito 

Compete executar obras de infra-estrutura territorial e serviços públicos nas zonas 

urbana e rural, como: arborização, iluminação, limpeza urbana, trânsito, transporte 

coletivo, regularização de vilas, bem como construção e conservação de vias públicas; 

cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas 

atribuições além de realizar programas educativos em conjunto com outras Secretarias 

ou Departamentos: serviço amparado pela Lei Municipal número 1.536/2013, que 

dispõe sobre a regulamentação do uso de máquinas e equipamentos do Município, 

para fins de prestação de serviços particulares. Os serviços autorizados por esta Lei 

serão realizados exclusivamente por servidores municipais, preferencialmente, 

durante o horário de funcionamento da Secretaria 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

secretariadeobrasfv@hotmail.com 

Fone: 55 3328 1125    

 

Departamento Rodoviário: direcionado ao Bom funcionamento e permanente 

conservação da malha rodoviária do município, permitindo o escoamento da produção 

primária e dos transportes em geral em boas condições de trafego. 

Departamento de Controle de Estoque, Peças e Ferramentas: destina-se a guardar, 

controlar, destinar e manter em perfeitas condições o setor de estoque sob os 

cuidados da Secretaria de Obras e Trânsito, tais como: Pneus, Câmaras, peças de 
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reposição, ferramentas em uso pela oficina e pela frota municipal, controle de 

combustíveis e lubrificantes e materiais em geral. 

Departamento de Serviços Urbanos: tem por finalidade a organização, manutenção e 

conservação de tudo o que está relacionado aos perímetros urbanos, tanto da cidade 

como dos distritos do interior: paisagismo, limpeza e conservação de praças, e jardins, 

podas de árvores, limpeza de entulhos, instalações elétricas e sanitárias, redes d`água, 

iluminação pública, enfim todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria 

relacionada ao visual urbano. 

Departamento de Trânsito: tem por finalidade, no âmbito da circunscrição municipal: 

a) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

b) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário; 

c) coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas; 

d) estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 

diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

e) executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 

cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, 

no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 

f) aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de 

circulação, estacionamento e parada previstas na Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997 e descritas em atos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - 

Contran, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

g) fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

h) exercer o controle das obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o 

sistema viário municipal, aplicando as sanções cabíveis no caso de inobservância das 

normas e regulamentos que tratam a respeito do assunto; 

i) implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

j) arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta 

de veículos de cargas super  dimensionadas ou perigosas; 

k) credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas 

aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

l) integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 

arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com 



vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências 

de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação; 

m) implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 

Trânsito; 

n) promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

o) planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação 

do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

p) registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de propulsão humana e animal; 

q) conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração 

animal; 

r) articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob 

coordenação do respectivo CETRAN; 

s) fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido na legislação vigente; 

t) vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação dos mesmos; 

u) celebrar convênios de colaboração e de delegação de atividades previstas na Lei Nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, com vistas à maior eficiência e à segurança para os 

usuários da via. 

 

 

 

 

Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo: 

 

Rua Rubert, 900 
Fortaleza dos Valos, RS 
CEP: 98125-000 
pmagrip@pmfv.rs.gov.br 
Fone: 55 3328 1133   Ramal:  224 
 
 
O planejamento e orientação das atividades ligadas à produção vegetal e animal, ao 

planejamento ambiental em conformidade com a legislação vigente, executando 

estudos e trabalhos práticos relacionados com a pesquisa e experimentação no campo 
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da zootecnia e fitotecnia; fazer estudos sobre tecnologia agrícola; ocupar-se da 

preservação de ecossistemas, incentivar o reflorestamento. Criar e incentivar 

programas voltados para o desenvolvimento do Turismo sustentável, engajados em 

políticas e planejamentos de cunho regional e estadual. 

Serviço disponibilizado: serviço amparado pela Lei Municipal número 1.536/2013, que 

dispõe sobre a regulamentação do uso de máquinas e equipamentos do Município, 

para fins de prestação de serviços particulares. Os serviços autorizados por esta Lei 

serão realizados exclusivamente por servidores municipais, preferencialmente, 

durante o horário de funcionamento da Secretaria. O atendimento aos interessados 

será de acordo com a ordem cronológica geral de inscrição e requerimento, ou de 

acordo com a ordem de interessados de determinada localidade, em face da 

comprovada economia quanto ao deslocamento; 

Serviço realizado através de cronograma de atendimento, de acordo com as datas de 

requerimento, levando em consideração o planejamento e possibilidade de 

atendimento da secretaria, conforme a viabilidade das condições climáticas, solo e 

estágio de culturas, sendo priorizada a realização dos serviços, quando prestados 

especialmente:  

a) cidadãos de baixa renda, enquadrados na Lei Municipal de Assistência Social; 

b) pequenos produtores rurais proprietários de área não superior a 10,00 (dez) 

hectares, devidamente comprovada junto ao cadastro da secretaria gestora. 

c) abertura e esgotamento de fossas sépticas; 

O solicitante dos serviços será atendido se preencher, cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

1. Estar devidamente cadastrado na Secretaria; 

2. Preencher formulário de solicitação de serviço, especificando e quantificando por 

estimativa os serviços pretendidos; 

3. Não possuir trator com potência acima de 100CV; 

4. Não estar em débito perante a Fazenda Municipal; 

Como Acessar o Serviço: O Munícipe deverá solicitar o serviço pessoalmente, 

comparecendo à SMMAT (Secretaria), junto à prefeitura municipal – Rua Rubert, 900. 

Forma de Prestação de Serviço:  O serviço é realizado diretamente por equipe da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 



Previsão do Prazo máximo por 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  

Departamento de Agricultura e Pecuária: compete à execução de tarefas direcionadas 

ao estudo, pesquisa, planejamento e desenvolvimento de atividades ligadas à 

produção agrícola e pecuária, principais atividades econômicas do Município. Plantio 

de Culturas de verão; Plantio de Culturas de inverno; Abertura e limpeza de Buraco 

Silagem; Confecção de Silagem; Preparo de terrenos para Plantio de Culturas 

Serviço de trator: Auxílio com serviço de trator (plantadeira, rotativa, pulverizador, pé-

de-pato.  

Previsão da prestação do serviço: Pode variar em decorrência das condições 

climáticas, não podendo ser estabelecido um prazo máximo para a sua realização.  

Frete de Calcário a propriedades rurais: Serviço realizado diretamente por caminhão 

da referida Secretaria.  

Recebida, a documentação é analisada a se os dados conferem, a solicitação é 

encaminhada para ao Secretário responsável para programar o carregamento  

 Departamento de Meio Ambiente: Voltado ao planejamento e ao licenciamento 

ambiental, em conformidade com a legislação vigente nas três esferas: municipal, 

estadual e federal, executando estudos e trabalhos práticos, relacionados com a 

pesquisa e experimentação no campo da zootecnia e fitotecnia, ocupar-se da 

preservação de ecossistemas, incentivar o reflorestamento, fiscalizar 

permanentemente a correta aplicação e cumprimento da legislação ambiental, no que 

diz respeito à fauna, flora, nascentes, rios e córregos, preservação de espécies 

consideradas em extinção, derrubadas, queimadas, beneficiamento de madeira, etc.. 

Departamento de Turismo:  Compete, desenvolver estudos, planejamento, e execução 

de atividades voltadas ao desenvolvimento da atividade turística, em sintonia com o 

planejamento regional através do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável ROTA 

DAS TERRAS, objetivando o aproveitamento do potencial turístico existente, 

principalmente do Lago do Passo Real, criando novas alternativas de emprego e renda 

e de desenvolvimento para o município. 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmagrip@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55.3328.1133, Ramal 238 
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Integram os Órgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa; as 

Subprefeituras, As Equipes de Atividades de Interesse Comum, União e Estado e, os 

Conselhos Municipais com as suas respectivas competências: 

 

As Subprefeituras  Distritais  

A administração dos distritos, segundo a orientação do Prefeito; o cumprimento e 

divulgação dos atos municipais; a coordenação e apoio dos serviços executados pelos 

diferentes Órgãos da Prefeitura na área de sua competência. Fortaleza dos Valos 

possui uma apenas. 

 

Subprefeitura de Fazenda Colorados:  

Fone : 55 3328 1229 

 

 

Equipe de Atividades de Interesse Comum - Compete efetuar as atividades 

relacionadas com o peculiar interesse do município, de competência da União e do 

Estado e, realizadas total ou parcialmente pelo município, em virtude de legislação das 

esferas federal e Estadual, por delegação ou em regime de Convênios, com 

subordinação direta ao Prefeito Municipal. 

 

Conselhos Municipais  

Atuam como órgão de aconselhamento, deliberação, fiscalização, orientação e 

acompanhamento aos atos do Prefeito, incumbe estimular e incentivar movimentos de 

interesse social e comunitário e colaborar no desenvolvimento do bem comum. 

Para maiores Informações: 

Rua Rubert, 900 

Fortaleza dos Valos, RS 

CEP: 98125-000 

pmgab@pmfv.rs.gov.br 

Fone: 55.3328.1133, Ramal 215 
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