
 



 

 
 

 
 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

 
A Carta de Serviços ao Usuário (CSU) da Prefeitura Municipal de Diamante do Sul, 

Estado do Paraná, tem como objetivo informar o usuário sobre os serviços prestado pelo 

Poder Executivo Municipal, bem como, as formas de acesso a esses serviços e seus 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Em resumo, a CSU é um documento que visa esclarecer sobre os serviços ofertados 

pela Prefeitura Municipal, trazendo ao cidadão informações claras e precisas quanto às 

formas de acesso, prazos de resposta, horários de atendimento e também oportunizando um 

maior conhecimento das atividades desempenhadas pelo Órgão. 



 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

1. Serviço de Informações ao Cidadão - SIC  
 
 
 

O que é o serviço? 

Disponibilizar informações de gestão pública referente aos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Municipal por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC). O sistema permite o upload de arquivos em PDF 

e/ou imagem em JPG. Atendimento da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 

12.527/2011 e Lei Municipal N° 559/2019). 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

✓ Cadastro de Pessoa Física – CPF 

✓ Endereço eletrônico (e-mail) 

✓ Nome 

✓ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

Principais Etapas do Serviço 

✓ Acessar o Sistema e-SIC: 
http://131.0.80.44:7474/contribuinte/#/stpProcessos/abertura 

✓ Registrar o conteúdo da demanda 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45) 3230-1297 

✓ E-mail: sic@diamantedosul.pr.gov.br 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

20 dias, podendo prorrogar por mais 10 dias. 

Formas de prestação: 

✓ Telefone: (45)3230-1297 

✓ E-mail: sic@diamantedosul.pr.gov.br 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR. 

Após a formalização da solicitação o processo pode ser acompanhado pelo portal até 

o seu encerramento. 

Taxas e Preços: Gratuito 

http://131.0.80.44:7474/contribuinte/#/stpProcessos/abertura


 

2. Fale Conosco  
 
 
 

O que é o serviço? 

Aqui é possível o contato direto com a Prefeitura Municipal, para consulta, 

solicitação, informação, sugestão, etc. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, 

endereço, e-mail e telefone. 

Principais Etapas do Serviço 

Solicitar o serviço pelo site na aba “CONTATO”, após a solicitação o responsável 

receberá no e-mail que houve uma solicitação e acessará o site para responder com o 

prazo determinado. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1297 

✓ E-mail: administracao@diamantedosul.pr.gov.br 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

Até 30 dias 

Formas de prestação: 

Solicitar pelo link: http://diamantedosul.pr.gov.br/contato/entre-em-contato.html 

O responsável receberá a notificação pelo e-mail cadastrado e responderá dentro do 

prazo determinado 

Taxas e Preços: 

Gratuito 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

1. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS  
 
 

Nomes alternativos: 

 
✓ Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

✓ Cadastro único; 

✓ Programa Bolsa Família; 

✓ Oficinas educativas; 

✓ Atendimento psicossocial; 

✓ Oferta de Cesta Básica para Famílias em situação de vulnerabilidade social; 

✓ Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Possuir documentos pessoais (CPF, RG, COMRPOVANTE DE ENDEREÇO),  

sendo que a parte de acolhimento e orientação é realizada mesmo sem a apresentação 

de documentos. 

Principais Etapas do Serviço 

✓ Acolhimento – Triagem de documentação e de serviço solicitado; 

✓ Encaminhamento ao setor responsável para o atendimento; 

✓ Inclusão/atualização do Cadastro Único. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1014 

✓  Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR  

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

30 dias (prorrogável – conforme a necessidade). 

Público Alvo: 

          Famílias/Pessoas em risco/situação de vulnerabilidade social. 



 

 

CONSELHO TUTELAR 
 

 

 

1. Atendimento Geral  
 

 
 

O que é o serviço? 

Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Documentos pessoais dos pais, e da criança. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1128 

✓ Presencial: Avenida Ivan Ferreira do Amaral, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

Atendimento Imediato. 

Taxas e Preços: 

Atendimento Gratuito. 



 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

 

 

1. Transporte Municipal Estudantil.  
 

 
 

O que é o serviço? 

Educando do Próprio Município de Água Limpa que necessita do Transporte Escolar 

O que é Serviço: 

Transporte Municipal tem por finalidade conduzir, transportar de forma segura e 

satisfatório de educandos que necessitam do mesmo 

Quem Pode Solicitar: 

Pais ou responsáveis que residem no município 

Quando Solicitar: 

Solicitação se faz mediante a matricula das unidades de ensino 

Área Responsável: 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 

Escolas Municipais – Público Alvo 

Alunos 

Área Responsável: 

Secretaria Municipal de Educação 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1297 

✓ E-mail: educacao@diamantedosul.pr.gov.br 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR  

✓ Horário de Atendimento: Segunda a Sexta de 07h às 12h e 13h às 17h 

Requisitos, documentos e informações para solicitar serviços: 

Matricula do educando, certidão de nascimento e comprovante de endereço. 



 

 

 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

 
 

1. Atendimento Geral  
 

 
 

O que é o serviço? 

✓ Atualização do quadro societário de empresas inscritas no município; 

✓ Atualização de cadastro de empresa inscrita no município; 

✓ Emissão de Certidão Municipal; 

✓ IEmissão de Guias de pagamento de impostos (ISSQN, ITBI, IPTU, TAXAS). 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo sócio, contador ou 

representante, no caso de alteração no CNPJ. 

Principais Etapas 

Protocolo, fiscalização, análise de documentos, emissão de taxas etc. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1297 

✓ E-mail: contabilidade@diamantedosul.pr.gov.br 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR 

Formas de prestação: 

Imediato ou de acordo com a solicitação 

Taxas e Preços: 

Isento 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, 

URBANISMO E TRANSPORTE 

 
 

1. Atendimento Geral  
 

 

 

Público Alvo: 

População do Município 

Serviço: 

Manutenção e conservação do sistema viário do município, apoio na execução de 

obras, manutenção da rede de iluminação pública. 

Quem pode solicitar e quando: 

O cidadão, sempre que for necessário. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1297 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR 

Taxas e Preços: 

Gratuito 



 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 

1. Atendimento Geral  
 

 
 

O que é o serviço? 

As Unidades de Atenção Primária de Saúde (UAPSF) são a porta de entrada 

preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 

as demandas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento 

para outros serviços, como emergências e hospitais. 

Público Alvo 

Cidadão 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

O paciente que necessitar de qualquer serviço, nas Unidades de Saúde deve apresentar 

o CNS (Cartão Nacional do SUS) e documentos pessoais. 

Canais de comunicação: 

✓ Telefone: (45)3230-1100, (45) 3230-1269, (45)3230-1280 

✓ E-mail: smsdiamante@hotmail.com 

✓ Presencial: Avenida Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, Diamante do Sul-PR 

Principais Etapas do Serviço 

O atendimento é feito com acolhimento e classificação de risco, onde se dá prioridade aos 

atendimentos de urgência. As principais etapas são: 

Apresentar-se na recepção da unidade para preenchimento da ficha de atendimento; 

Direcionamento ao atendimento necessário, que podem ser: 

⬧ Triagem/consulta de enfermagem; 

⬧ Atendimento médico; 

⬧ Curativos; 

⬧ Vacinas; 

⬧ Coleta de Preventivos; 

⬧ Solicitação e realização de Visitas Domiciliares equipe multiprofissional; 

⬧ Administração de injetáveis mediante receita médica; 

⬧ Pré natal; 

⬧ Exame de Eletrocardiograma; 
⬧ Inalação; 



 

 

⬧ Aferição da Pressão Arterial; 

Formas de prestação de serviço: 

O serviço deve ser solicitado na Unidade de Saúde presencial ou via telefone, na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Os passos que serão seguidos após a solicitação do serviço são definidos mediante a 

cada caso. 

Taxas e Preços: 

Todos os serviços prestados são gratuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


