
                                                                                                                             

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalista

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE

 

Responsável: Prefeito Paulo Ricardo Salerno
E-mail: 

 
 

Junta do Serviço Militar 
 

             Serviços prestados: 
 

 Alistamento; 

 Certificado de Dispensa da Incorporação(CDI);

 Certificado de Isenção(CI);

 Certificado de Reservista(CR);

 Atestado desobrigado;

 Processo de MFDV; 

 Cobrança de taxas e multas;

 Seleções durante o ano;

 Juramento a Bandeira.

            

             Responsável: 

Jarbas Augusto Milbradt 

              E-mail:jsm194restingaicms@gmail.com

 
 Sala nº 15 do Centro Administrativo Municipal

Telefone para contato: (55)3261

      
 

Talões de Produtor  
 

             Serviços ofertados: 
 

 Confecções de inscrições estaduais;
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Gabinete do Prefeito 
 

Responsável: Prefeito Paulo Ricardo Salerno 
mail: gabineteprefeitopaulinho@gmail.com 

Junta do Serviço Militar  

Certificado de Dispensa da Incorporação(CDI); 

Certificado de Isenção(CI); 

Certificado de Reservista(CR); 

Atestado desobrigado; 

Cobrança de taxas e multas; 

durante o ano; 

Juramento a Bandeira. 

jsm194restingaicms@gmail.com 

Sala nº 15 do Centro Administrativo Municipal 

Horário de atendimento 

Manhã - 8h às 12h 

Tarde – 13h às 17h 

 
Telefone para contato: (55)3261-3200 (ramal 213).

 

Confecções de inscrições estaduais; 

                               

   

 

3200 (ramal 213). 
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 Recadastramento de contratos de Arrendamentos; 

 Entrega e solicitação de talões.

       Prazo para a resposta a solicitação em dependendo da demanda em até uma 

semana, pois na maioria das vezes dependemos de outros órgãos para a realização da mesma.

 

Responsável: 

Jarbas Augusto Milbradt 

E-mail: jsm194restingaicms@gmail.com

 
 Sala nº 15 do Centro Administrativo Municipal

Rua: Moisés Cantarelli, nº 368.

Telefone para contato: (55)3261

       A Ouvidoria Geral, criada pelo Projeto de Lei Municipal nº 44/2019 é o principal canal 

de comunicação direta entre a Sociedade e o Executivo Municipal. Cabe à Ouvidoria Geral 

encaminhar as seguintes manifestações: 

solicitações, relativas à prestação dos serviços públicos da Administração Pública Municipal direta 

e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza, que operem com recursos 

públicos municipais, na prestação de serviços a população. São atribuições da Ouvidoria, 

promover a participação do usuário na administração pública, acompanhar a prestação dos 

serviços públicos; receber, analisar e responder as manifestações; encaminhar às autoridades 

competentes as manifestações; atender o usuário de forma adequada e promover a adoção de 

mediação e conciliação entre o usuário e o órgão.

Link de acesso: https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4

 Responsável: 

 Lini Mariele Pohlmann 

E-mail: ouvidoria@restingaseca.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

Recadastramento de contratos de Arrendamentos;  

e solicitação de talões. 

Prazo para a resposta a solicitação em dependendo da demanda em até uma 

semana, pois na maioria das vezes dependemos de outros órgãos para a realização da mesma.

jsm194restingaicms@gmail.com 

Sala nº 15 do Centro Administrativo Municipal 

Rua: Moisés Cantarelli, nº 368. 
 

Horário de atendimento 

Manhã - 8h às 12h 

Tarde – 13 às 17h 

 

Telefone para contato: (55)3261-3200 (ramal 213).
 
 
 

Ouvidoria Geral 
 

A Ouvidoria Geral, criada pelo Projeto de Lei Municipal nº 44/2019 é o principal canal 

de comunicação direta entre a Sociedade e o Executivo Municipal. Cabe à Ouvidoria Geral 

encaminhar as seguintes manifestações: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e 

solicitações, relativas à prestação dos serviços públicos da Administração Pública Municipal direta 

e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza, que operem com recursos 

na prestação de serviços a população. São atribuições da Ouvidoria, 

promover a participação do usuário na administração pública, acompanhar a prestação dos 

serviços públicos; receber, analisar e responder as manifestações; encaminhar às autoridades 

ntes as manifestações; atender o usuário de forma adequada e promover a adoção de 

mediação e conciliação entre o usuário e o órgão. 

https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4

ouvidoria@restingaseca.rs.gov.br  

                               

   

Prazo para a resposta a solicitação em dependendo da demanda em até uma 

semana, pois na maioria das vezes dependemos de outros órgãos para a realização da mesma. 

 

(ramal 213). 

A Ouvidoria Geral, criada pelo Projeto de Lei Municipal nº 44/2019 é o principal canal 

de comunicação direta entre a Sociedade e o Executivo Municipal. Cabe à Ouvidoria Geral 

reclamações, denúncias, sugestões, elogios e 

solicitações, relativas à prestação dos serviços públicos da Administração Pública Municipal direta 

e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza, que operem com recursos 

na prestação de serviços a população. São atribuições da Ouvidoria, 

promover a participação do usuário na administração pública, acompanhar a prestação dos 

serviços públicos; receber, analisar e responder as manifestações; encaminhar às autoridades 

ntes as manifestações; atender o usuário de forma adequada e promover a adoção de 

https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4  
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 Sala nº 02 do Centro Administrativo Municipal
 

Rua: Moisés 

Telefone para contato: (55)3261

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 
                      .  

O Sistema de Informação ao 

encaminhe pedidos de acesso à informação via internet, correspondência ou pessoalmente

e receba a resposta da solicitação realizada ao poder executivo com o prazo não superior a 20 

(vinte) dias, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante a justificativa 

expressa do órgão, no qual será cientificado o requerente,

12.527/2011. 

 
Acesse: https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&s=restingaseca&itd=6&is=3510

  
 

Responsável: 

Lini Mariele Pohlmann 

E-mail: ouvidoria@restingaseca.rs.gov.br

 

 Sala nº 02 do Centro

Rua: Moisés Cantarelli, nº 368.

Telefone para contato: (55)3261
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Sala nº 02 do Centro Administrativo Municipal 

Rua: Moisés Cantarelli, nº 368. 

Horário de atendimento 

Manhã - 8h às 12h 

Tarde – 13h às 17h 

 

Telefone para contato: (55)3261-3200 (ramal 238).
 
 
 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 

O Sistema de Informação ao Cidadão permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 

encaminhe pedidos de acesso à informação via internet, correspondência ou pessoalmente

receba a resposta da solicitação realizada ao poder executivo com o prazo não superior a 20 

podendo o mesmo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante a justificativa 

do órgão, no qual será cientificado o requerente, conforme a Lei Federal nº 

  
https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&s=restingaseca&itd=6&is=3510
 

ouvidoria@restingaseca.rs.gov.br  

Sala nº 02 do Centro Administrativo Municipal 
 

Rua: Moisés Cantarelli, nº 368. 

Horário de atendimento 

Manhã - 8h às 12h 

Tarde – 13h às 17h 

 
Telefone para contato: (55)3261-3200 (ramal 238).

                               

   

 

3200 (ramal 238). 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão ( e - SIC) 

Cidadão permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 

encaminhe pedidos de acesso à informação via internet, correspondência ou pessoalmente 

receba a resposta da solicitação realizada ao poder executivo com o prazo não superior a 20 

podendo o mesmo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante a justificativa 

conforme a Lei Federal nº 

https://restingaseca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&s=restingaseca&itd=6&is=3510 
  

 

3200 (ramal 238). 


