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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  – SEMAD 

 

À Secretaria de Administração compete: 

 

I. Na função de administração, coordenação executar em colaboração com os 

demais órgãos da Administração Direta no âmbito do Poder Executivo; 

II. As atribuições nas áreas de gestão de pessoas, administração de material, recursos 

logísticos, gestão patrimonial, administração de serviços e outras atividades 

correlatas, observando as normas fixadas na Constituição Federal, na Constituição 

Estadual, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e 

demais normas aplicáveis; 

III. Responsabilizar-se pela elaboração e manutenção atualizada do Plano Diretor do 

Município; 

IV. Acompanhar junto aos demais órgãos municipais a transferência de recursos de 

outras esferas de governo para o Município; 

V. Estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Prefeitura, 

promovendo a execução de medidas para simplificação, racionalização e 

aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que necessitem 

de modernização administrativa; 

VI. Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao 

sistema de carreiras, aos planos de lotação e às demais atividades de natureza 

técnica da administração de recursos humanos; 

VII. Executar atividades relativas à promoção e realização de concursos públicos para 

atender à demanda de recursos humanos à Administração Pública Municipal; 

VIII. Executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e 

controle de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais 

assuntos relacionados aos prontuários dos servidores municipais; 

IX. Executar atividades relativas a gestão patrimonial desde o planejamento da 

demanda global, aquisição, distribuição e controle do bem e tombamento de bem 

público; 

X. Promover o levantamento das necessidades de bens de consumo/despesa correntes 

desde o planejamento da demanda global, aquisição, distribuição e controle do 

consumo, bem como promover o procedimento legal à devida aquisição; 

XI. Executar atividades relativas a tombamento, registros, inventários, proteção e 

conservação dos móveis, imóveis e semoventes. 

XII. Receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos de 

uso geral da Prefeitura; 

XIII. Promover, acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios 

celebrados pelo Município; 

XIV. Promover, organizar e administrar os serviços de informática da Administração 

Direta do Poder Executivo Municipal; 

XV. Planejar, coordenar e executar em colaboração com os demais órgãos a escolha de 

fornecedores e prestadores de serviço; 

XVI. Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pela Chefe do Poder 
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Executivo em ato normativo específico. 

 

Secretário: GILVAN BATISTA DE SOUZA 

Contato: Telefone: (91) 983470100 

E-mail: smadmpmnt@hotmail.com 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, S/N, bairro Centro, Nova 

Timboteua – PA. 

Horário de 

Funcionamento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

 

Na SEMAD o cidadão pode acessar: 

1. DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; 

2. REGISTRO GERAL- RG (1a ou 2a via);  

3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

4. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO; 

5. AUTORIZAÇÃO; 

6. CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO; 

7. ALISTAMENTO MILITAR (1ª ou demais vias) – Setor de Junta de Serviço 

Militar – SJSM; 

8. CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC; 

9. GERAÇÃO DE SENHAS DE CONTRACHEQUE; 

10. INSCRIÇÃO DO PIS/PASEP; 

11. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA; 

12. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO; 

13. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO- CTC; 

14. APOSENTADORIA- INSS; 

15. CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL; 

16. FÉRIAS DE SERVIDOR; 

17. CERTIDÃO NEGATIVA. 
 

 

1 - Serviço DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA 

Descrição: Emissão da Declaração de Adimplência. 

Público Alvo: Empresas e Licitantes. 

Requisitos 

necessários: 

 Documentos Obrigatórios (Original): 

 Certidão Negativa emitida pelo Departamento de Tributos da 

Prefeitura; 

 Dados da Empresa ou Licitante. 

Etapas do 

Processo: 

01. Comparecer a Secretaria Municipal de Administração – 

SEMAD; 

02. Requerer a declaração de adimplência; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Gerar a declaração de adimplência; 

05. Assinatura do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração. 
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06. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato, com a Presença do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração 

Até 02 (dois) dias úteis com a ausência dos mesmos. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 

13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 

Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento 

do 

atendimento: 

Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 

 

 

 

2 - Serviço: REGISTRO GERAL- RG (1a ou 2a via) -  

Descrição: Emissão de 1ª Via e 2ª Via 

Requisitos 

necessários: 

 RG (1ª e 2ª via). (todos originais e cópias obrigatórios); 

 Certidão de Nascimento; 

 Certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, 

separado judicialmente, viúvo); 

 Comprovante de residência; 

 02 (duas) fotos 3x4; 

 Não Obrigatórios (mas que podem ser inseridos no RG); 

 CPF; 

 CNH; 

 Carteira de Trabalho; 

 Título de Eleitor; 

 PIS/PASEP; 

 Alistamento Militar; 

 Cartão do SUS; 
 * Observação: Em caso de perda, extravio ou roubo do RG é obrigatório fazer 

o Boletim de Ocorrência para apresenta-lo no requerimento de 2a via e pagar 

a taxa de R$40,00. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Etapas do 

processo: 

01. Agendamento na recepção a cada 15 dias; 

02. Comparecimento no horário de 07:00 horas da manhã para 

conferência, análise e verificação da documentação do requerente; 

03. Preencimento dos dados do cidadão e envio no sistema para emissão 

da 1ª via ou 2ª via do RG; 

04. Colher a digital, foto e assinatura;  

05. Depois de todos os processos, serão encaminhados para a Delegacia 

para analise e conferência dos dados lançados; 

06. Após o procedimento efetuado será liberado o RG; 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

30 (Trinta) dias úteis (contados do Protocolo da entrega dos documentos). 

Acesso ao 

serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento com exceção do valor de R$40,00 para emissão de 2ª via. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 

13.466/2017) 

Endereço de 

atendimento: 

Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

   Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do usuário: 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 

 

 

 

3 - Serviço: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Descrição: Emissão do Atestado de Capacidade Técnica 

Público Alvo: Empresas e Licitantes. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios; 

 Comprovante de Inscrição do CNPJ; 

 Dados da Empresa ou Licitante. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer a Secretaria Municipal de Administração – 

SEMAD; 

02. Requerer o Atestado de Capacidade Técnica; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Gerar o atestado de capacidade técnica; 

05. Assinatura do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração; 

06. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato, com a Presença do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração 

Até 02 (dois) dias úteis com a ausência dos mesmos. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 

13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

 

4 - Serviço: DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

Descrição: Emissão da Declaração de Comparecimento. 

Público Alvo: Cidadãos que compareceram ao Prédio da Prefeitura Municipal de Nova 

Timboteua. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Necessários: 

 RG; 

 CPF; 

 Endereço. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer a Secretaria Municipal de Administração – 

SEMAD; 

02. Requerer a declaração de Comparecimento; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Gerar a declaração de comparecimento; 

05. Assinatura do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração; 

06. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato, com a Presença do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 
Isento. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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documento: 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 

13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

5 - Serviço: AUTORIZAÇÃO 

Descrição: Emissão de Autorização para eventos, transporte entre outros. 

Público Alvo: Cidadãos que precisem de autorização para realização de eventos, transporte 

entre outros. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios: 

 RG; 

 CPF; 

 Endereço; 

 
Para Eventos: 

 Nome do evento; 

 Data de Realização do evento; 

 Horário estipulado para início e término do evento; 

 Tipo de evento. 
 

Para transporte: 

 Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Motorista; 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 

 Data de realização; 

 Local de Finalidade do Transporte. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer a Secretaria Municipal de Administração – 

SEMAD; 

02. Requerer a autorização; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Gerar a autorização; 

05. Assinatura do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração. 

06. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato, com a Presença do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração. 

Até 02 (dois) dias úteis com a ausência dos mesmos. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Acesso ao 

serviço: 

Presencial. 

 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 

13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

6 - Serviço: CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Descrição: Emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo 

Público Alvo: Cidadãos que possuam terreno no município.  

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (Original e Cópias): 

 Requerimento da Certidão de uso e ocupação do solo 

 RG; 

 CPF; 

 Documentos do Terreno; 

 Tipo de Atividade exercida no terreno. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer a Secretaria Municipal de Administração – 

SEMAD; 

02. Protocolar o Requerimento com a cópia dos documentos 

anexados; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Verificar junto com o Setor de Registro, Inventário e 

Tombamento de Patrimônio; e Procuradoria Geral; 

05. Emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo; 

06. Assinatura do Secretário Municipal ou Adjunto de 

Administração; 

07. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

De 15 (quinze) a 30 (trinta) dias úteis, contados da data do protocolo do 

requerimento. 

Acesso ao 

serviço: 

Presencial. 

 

Taxa de 

emissão do 
Isento. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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documento: 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

 

7 - Serviço: ALISTAMENTO MILITAR (1ª ou demais vias) – Setor de Junta de 

Serviço Militar - SJSM 

Descrição: Emissão de 1ª via e demais vias de alistamento militar 

Público Alvo: Cidadãos, Sexo Masculino, 18 anos (completados no ano corrente). Quem não 

alistou pode fazê-lo até no ano que completar 45 anos (com pagamento de 

multa). No ano que completar 46 anos é dispensado o alistamento. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (Original): 

 Carteira de Identidade; 

 CPF; 

 Comprovante de residência. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Junta de Serviço Militar; 

02. Requerer certificado de dispensa e incorporação (1ª ou demais 

vias); 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para a 

emissão do Certificado Reservista; 

05. Pagamento da Taxa e devolução de comprovante de pagamento; 

06. Liberação do Certificado de Dispensa e Incorporação. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

02 (Dois) dias úteis, contados do Protocolo de entrega de comprovante de 

pagamento. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

R$ 4,78 Para 1ª via e demais vias. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

 

SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

8 - Serviço: CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

Descrição: Emissão de Certidão de Registro Cadastral – CRC para empresas. 

Público Alvo: Empresas e Licitantes. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (Original); 

 Dados da Empresa ou Licitante (Nome, endereço, Telefone, e-

mail); 

 CIC/CNPJ; 

 Natureza Jurídica; 

 Inscrição Estadual; 

 Ramo de atividade; 

 Dados do Representante Legal (Nome, CPF, RG). 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Licitação; 

02. Requerer a Certidão de Registro Cadastral – CRC; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Emissão da Certidão de Registro Cadastral – CRC. 
 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

No mesmo dia do requerimento. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 

9 - Serviço: GERAÇÃO DE SENHAS DE CONTRACHEQUE. 

Descrição: Gerar senhas para acesso ao Contracheque no sistema 

Público Alvo: Cidadãos, Servidores da Prefeitura Municipal e Órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos necessários: 

 CPF; 

 Data de Nascimento; 

 Número de Matricula; 

 E-mail. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Folha de Pagamento do Município; 

02. Requerer geração de nova senha para emissão de contracheque; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para a 

geração de nova senha; 

05. Entrega da Nova Senha ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Na mesma hora do Requerimento. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 

10 - Serviço: INSCRIÇÃO DO PIS/PASEP 

Descrição: Inscrição do PIS/PASEP dos servidores da Prefeitura Municipal e órgãos 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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anexos. 

Público Alvo: Cidadãos, Servidores da Prefeitura Municipal e Órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original): 

 Carteira de Identidade (Não serve o CNH); 

 CPF; 

 Título de Eleitor; 

 Comprovante de residência; 

 Nome do Primeiro Emprego. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Folha de Pagamento do Município; 

02. Requerer inscrição do PIS/PASEP; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para 

inscrição do PIS/PASEP; 

05. Liberação de Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Na mesma hora do requerimento. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

11 - Serviço: DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Descrição: Emissão de Declaração de Residência. 

Público Alvo: Cidadãos que necessitem de uma declaração de residência ou que precise trocar 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original): 

 RG; 

 CPF; 

 Comprovante de residência (se houver); 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer a declaração; 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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03. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

04. Gerar a declaração de Residência; 

05. 5. Liberação da Declaração ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

  

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

12 - Serviço: DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Descrição: Emissão de Declaração de Tempo de Serviço dos servidores e ex-servidores da 

Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores e ex-servidores da Prefeitura Municipal e órgãos 

anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original); 

 RG; 

 CPF; 

 Contra-cheque do período que trabalhou (a) e/ou outros 

documentos comprobatórios do período solicitado. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer a declaração; 

03. Entregar a documentação que comprove o período trabalhado; 

04. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

05. Gerar a declaração de Residência; 

06. 6. Liberação da Declaração ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

13 - Serviço: CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO- CTC 

Descrição: Emissão de Certidão de Tempo de Serviço dos servidores e ex-servidores da 

Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores e ex-servidores da Prefeitura Municipal e órgãos 

anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original); 

 RG; 

 CPF; 

 Contra-cheque do período que trabalhou (a) e/ou outros 

documentos comprobatórios do período solicitado. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer a declaração; 

03. Entregar a documentação que comprove o período trabalhado; 

04. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

05. Gerar a declaração de Residência; 

06. Liberação da Declaração ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Atendimento: idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

14 - Serviço: APOSENTADORIA- INSS 

Descrição: Agendamento e acompanhamento do processo de solicitação de aposentadoria 

dos servidores ativos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores ativos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original): 

 Ter completado o tempo de serviço necessário para a solicitação e 

a idade mínima estabelecida pelo INSS 

 RG; 

 CPF; 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer a Secretaria de Lotação e requerer a aposentadoria; 

02. Encaminhamento do requerimento ao Departamento de Recursos 

Humanos; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do requerente; 

04. Convocar o servidor requerente para agendamento junto ao INSS; 

05. Gerar o comprovante de agendamento; 

06. Liberação da Declaração ao requerente; 

07. Acompanhamento a cada 30 (trinta) dias do andamento do 

processo junto ao Recursos Humanos. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis para o agendamento. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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atendimento: 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

15 - Serviço: CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNADO- BANCO DO 

BRASIL 

Descrição: Emissão de carta de autorização e controle de consignados dos servidores 

efetivos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Servidor efetivo e ativo da da Prefeitura Municipal e órgãos 

anexos. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer a carta de autorização; 

03. Conferência, análise e verificação da solicitação; 

04. Liberação da Carta de Autorização. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

16 - Serviço: FÉRIAS DE SERVIDOR 

Descrição: Férias dos servidores da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Completar o período aquisitivo anual. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer as férias; 

03. Conferência, análise e verificação da solicitação; 

04. Liberação das férias pelo Secretário de lotação do servidor. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

17 - Serviço: CERTIDÃO NEGATIVA 

Descrição: Emissão de Certidão Negativa. 

Público Alvo: Cidadãos que precisem de uma certidão que comprovem que não possuem 

vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios (original); 

 RG; 

 CPF; 

 Comprovante de Residência. 

Etapas do 

Processo: 
01. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

02. Requerer a certidão; 

03. Conferência, análise e verificação da documentação do requerente; 

04. Gerar a Certidão Negativa; 

05. Liberação da Certidão ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada 

Prioridade de 

Atendimento: 
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura 

Municipal de Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07:00hs às 13:00hs. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

Manifestação 

do Usuário: 
https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/ 
 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT 

 

À Secretaria de Cultura e Turismo compete: 

 

I. Planejar, coordenar, controlar e executar programas culturais, atividades 

recreativas de lazer, arte e turismo no município; 

II. Promover eventos de natureza econômica, que impulsiona o propulsores do 

turismo; 

III. Propor politicas de estratégias e implantar programas e projetos de atração e 

desenvolvimento das atividades turísticas no município; 

IV. Organizar, promover e executar atividades artísticas, culturais e de arquivo 

histórico do município; 

V. Articular com outras instituições públicas e particulares municipais, estaduais, 

nacionais, com vistas ao cumprimento de suas finalidades; 

VI. Elaborar planos, programas e projetos culturais, em articulação com estatuais da 

área, bem como buscar parcerias com o governo federal; 

VII. Incentivar as manifestações culturais do município e estimular a capacitação dos 

cidadãos; 

VIII. Promover levantamento e cadastramento de todas as atividades artísticas do 

município, identificando e valorizando o artista local; 

IX. Realizar a cultura enquanto política publica, garantindo o acesso democrático aos 

bens culturais e o direito a sua fruição, fortalecendo vinculo com o município, 

estimulando atitudes críticas e cidadãs, proporcionando prazer e conhecimento; 

X. Desempenhar outras atividades afins determinadas pelo (a) prefeito (a) municipal. 

 

Secretária: ALDINALÉIA MONTEIRO ALVES 

Contato: Telefone: (91) 981035831 

E-mail: aldinaleia_para@hotmail.com 

https://novatimboteua.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
mailto:aldinaleia_para@hotmail.com
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Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua – 

PA. 

Horário de 

Funcionamento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs. 

 

Na SECULT o cidadão pode acessar: 

1. CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSONAIS DE ARTE E 

CULTURA 

2. MAPEAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS 

3. ARQUIVO DOCUMENTAL 

4. CADASTRO DE ESTABELECIMENTO TURISTICO 

5. EXPEDIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

ARTISTICO 

6. SISTEMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

 

1 - Serviço: CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSONAIS DE 

ARTE E CULTURA 

Descrição: O Cadastro objetiva credenciar e mapear os artistas a executarem 

serviços nas atividades estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo além de habilitar o artista a concorrer aos editais de 

apoio financeiro e de incentivo a Cultura.  

Publico Alvo: Artistas de todos os segmentos culturais, instituições e associações de 

todos os gêneros. 

Requisitos 

necessários: 

 Currículo atualizado, com informações mínimas: identificação, 

formação e experiência profissional na área artística e cultural;  

 Documentos que comprovem a capacidade técnica necessária 

para desenvolvimento de atividades artísticas e culturais 

relacionadas a cada área cultural e artística pretendida. 

Exemplos: cópia de declarações emitidas por terceiros 

(preferencialmente em papel timbrado com carimbo do emissor), 

contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços 

prestados, reportagens de jornais e revistas, materiais de 

divulgação e publicações, nos quais conste o nome do 

interessado;  

 Prova de residência ou domicílio que comprove residir no 

município de Nova Timboteua, há pelo menos 02 (dois) anos. 

Dever ser apresentado um comprovante recente (três últimos 

meses do ano vigente). Os comprovantes devem estar em nome 

do interessado. Exemplos: contas de água, luz, telefone, cartão 

de credito, notificações bancárias, multas, contrato de aluguel 

com firma reconhecida. 

 Apresentação de projetos e propostas;  

 Fotos 

 Cópia do RG 
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  Cópia do CPF 

 

 Para responsáveis de grupos: 

 Portfólios dos grupos; 

 Projetos; 

 Documentos pessoais do responsável. 

 

 

Etapas do 

processo: 

01. Preenchimento do formulário específico; 

02.  Análise da documentação exigida e possível avaliação pessoal; 

03. Avaliação da proposta. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

O Cadastramento é imediato. Para aprovação, o prazo será de 30 á 45 

dias, após analise dos documentos. 

  

Acesso do 

serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Por ordem de chegada, em média 01:00hs de duração, durante o horário 

de expediente convencional. 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos (Lei Federal 10.048/2000; 

Estatuto do Idoso: 13.466/2017. 

Endereço de 

atendimento: 

Telefone: (91) 981035831 

E-mail: aldinaleia_para@hotmail.com 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua - 

Pa. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs. 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 

 

 

2 - Serviço: MAPEAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS 

Descrição: A coleta de dados através do cadastro municipal irá permitir mapear os 

espaços, grupos e coletivos culturais da cidade visando traçar um 

diagnóstico atualizado sobre o segmento na cidade beneficiando 

prestadores de serviços fomentando a cultura local. 

 

Público Alvo: Trabalhadores de cultura e espaços culturais e grupos e associações. 

 

Requisitos 

necessários: 

Apresentação de documentos como:  

 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 Cópia da cédula de identidade do representante legal da pessoa 

jurídica; 

 Alvarás 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e tributos Federais e a 

dívida Ativa da União; 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

mailto:aldinaleia_para@hotmail.com
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 Certidão de Regularidade do FGTS- CRF; 

 Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

 Prova de estabelecimento ou funcionamento da pessoa Jurídica 

na cidade de Nova Timboteua (ano vigente) e de 02 (dois) anos 

atrás em nome da Pessoa Jurídica. Exemplos: água, luz, telefone, 

cartão de credito, notificações bancárias, multas, contrato de 

aluguel com firma reconhecida. 

 

Etapas do 

processo: 

01. Preenchimento do Formulário específico; 

02. Análise da documentação exigida e possível avaliação pessoal; 

03. Avaliação da proposta. 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato. Para utiliza-lo irá depender da análise e avaliação das 

propostas, bem como de programação anual da Secretaria. 

Acesso do 

serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Por ordem de chegada, em média 01:00hs de duração, durante o horário 

de expediente convencional. 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos (Lei Federal 

10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017). 

Endereço de 

atendimento: 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua - 

Pá. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 

 

 

3 - Serviço: ARQUIVO DOCUMENTAL 

Descrição: Espaço destinado a fazer a guarda de todos os documentos, iconografias, 

imagens, objetos, indumentárias, audiovisual, pertencentes a uma 

instituição, portanto, refletem diretamente as funções que são 

desenvolvidas por uma instituição pública ou privadas. 

 

Publico Alvo: Instituições públicas, particulares, ONGs, projetos, grupos e 

associações. 

Requisitos 

necessários: 

 Guardar e conservar os documentos de modo a serem utilizados 

para atender interesses, seja esses pessoais, administrativos e/ou 

histórico. 

Etapas do 

processo: 

01. Receber, registrar, digitalizar e arquivar, preservar, divulgar, 

tornar público todo o acervo documental, iconográfico e 

audiovisual. 

 

Prazo para 

prestação do 

O processo de captação documental é complexo e requer tempo, 

necessitando de um prazo mínimo de um ano. 

http://www.novatimboteua.pa.gov.br/
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serviço: 

Acesso do 

serviço: 

Exposições itinerantes e fixas, mostras iconográficas e audiovisuais, 

pesquisa direcionadas. 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Durante o horário de expediente convencional 

 

 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos. (Lei Federal 

10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017). 

Endereço de 

atendimento: 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua - 

Pá. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 

 

 

 

4 - Serviço: CADASTRO DE ESTABELECIMENTO TURISTICO 

Descrição: É o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e 

permite ao prestador atuar legalmente de acordo com a Lei do Turismo. 

Publico 

Alvo: 

Estabelecimentos, guias credenciados pelo Ministério do Turismo e 

condutores credenciados que atendem direta ou indiretamente o turista. 

Requisitos 

necessários: 

Cadastramento de estabelecimentos das áreas de alimentos, bebidas, 

comércio, lazer, vida noturna e todos aqueles que atuam com o turismo 

cultural, ecológico, religiosos e outros.  

Apresentação de documentos:  

 Cópia do CNPJ; 

 Alvará de licença 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e tributos Federais e a 

dívida Ativa da União; 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 Certidão de Regularidade do FGTS- CRF; 

 Comprovante de Situação Cadastral no CPF. 

Etapas do 

processo: 

01. Preenchimento do Formulário específico; 

02. Análise da documentação exigida e possível avaliação pessoal; 

03. Avaliação da proposta. 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

O Cadastramento é imediato. Para aprovação, o prazo será de 30 á 45 

dias, após analise dos documentos. 

 

Acesso do 

serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Por ordem de chegada, em média 01:00hs de duração, durante o horário 

de expediente convencional. 

http://www.novatimboteua.pa.gov.br/
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Prioridade 

de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos (Lei Federal 

10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017. 

Endereço de 

atendimento: 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua-

Pá. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 

 

 

 

5 - Serviço: EXPEDIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

ARTISTICO 

 

Descrição: Reconhecer a atividade desenvolvida pelos artistas locais não 

registrados e sua importância dentro da cena cultural do município.  

Registrar, documentar, reconhecer e oficializar no âmbito municipal o 

fazer, o saber cultural de cada artista. 

 

Publico Alvo: Grupos, espaços, associações, artistas, produtores e fazedores de 

cultura. 

Requisitos 

necessários: 

 Apresentação de documentos pessoais e portfólio. 

Etapas do 

processo: 

01. Solicitação por escrito 

02. Portfólio 

03. Apresentação de documentação 

04. Análise documental 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Entre uma a duas semanas 

Acesso do 

serviço: 

O acesso aos serviços será realizado inloco no horário de atendimento 

convencional. 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Por ordem de chegada, em média 01:00hs de duração, durante o 

horário de expediente convencional. 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos (Lei Federal 

10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017. 

Endereço de 

atendimento: 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua-

Pá. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 
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6 - Serviço: SISTEMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Descrição: Serviços públicos e gratuitos de livre acesso à leitura, a informação e 

aos registros da expressão cultural e intelectual em sua pluralidade, 

atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e 

documentária local desenvolvendo atividades de difusão informativa e 

cultural através de visitação e empréstimo de livros. 

 

Publico Alvo: Pesquisadores, educadores e comunidade em geral. 

Requisitos 

necessários: 

 Sem requisitos 

Etapas do 

processo: 

01. Catálogo destinado à pesquisa dos materiais bibliográficos 

contidos no acervo da biblioteca pública municipal. 

Empréstimos, cadastro etc. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Tempo necessário, durante o horário de expediente convencional. 

 

Acesso do 

serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Por ordem de chegada, tempo necessário, durante o horário de 

expediente convencional. 

 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 

pessoas com crianças no colo, obesos e idosos (Lei Federal 

10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017. 

Endereço de 

atendimento: 

Endereço: Largo São Francisco, S/N, bairro Centro, Nova Timboteua-

Pá. 

Horário de 

atendimento: 

De Segunda à Sexta, das 07:00hs às 13:00hs e das 13:00hs às 19:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

www.novatimboteua.pa.gov.br 

 

 

CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

 

À Secretaria Municipal de Educação- SEMED compete: 

I. Formular  a política de educação do Município; 

II. Propor a implantação da política educacional do Munícipio, levando em conta os 

objetivos de desenvolvimento econômico, político e social; 

III. Elaborar planos, programas, convênios, Termos de Compromisso e projetos de 

http://www.novatimboteua.pa.gov.br/
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educação em articulação com órgãos estaduais e federais da área; 

IV. Garantir a participação da comunidade escolar, pais e demais segmentos ligados às 

questões educacionais, na formulação de políticas de diretrizes para educação no 

Munícipio; 

V. Garantir igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola; 

VI. Oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educando com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

VII. Garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso 

na idade própria; 

VIII. Instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município 

X. Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo 

em ato normativo específico; 

SECRETÁRIA: GABRIELA PINHEIRO ALVES 

Contato: Telefone: 98382-9618 

E-mail: semed2016@outlook.com 

Endereço: Avenida Assis de Vasconcelos, 2075 – Vila Nova – Nova 

Timboteua-PA – CEP: 68.730-000 

 

Horário de 

Funcionamento: 

Segunda a Sexta das 07:00hs às 13:00hs. 

 

 

Serviços da Secretaria Municipal de Educação 

1. .MATRÍCULA 

2. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE 

3. DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA 

4. DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

5. HISTÓRICO ESCOLAR 

6. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO 

7. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

8. TRANSPORTE PARA ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA SALA 

DE AEE. 

9. CRECHE 
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10. PRÉ ESCOLA 

11. FUNADMENTAL I E II 

12. EJA 

13. RECURSOS HUMANOS-RH 

 

1 - Serviço MATRÍCULA 

Descrição: Terá vaga assegurada o candidato que efetuar a matrícula no prazo 

estabelecido. 

Público Alvo: Creche 2 a 3 anos de idade 

Pré Escola 4 a 5 anos de idade 

Fundamental I e II a partir de 6 anos de idade 

EJA a partir de 15 anos de idade 

Requisitos 

necessários: 

 Cópia da Certidão de nascimento, casamento ou carteira de 

identidade; 

 Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, quando o discente 

for menor de idade; 

 Histórico escolar original, exceto para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental e para a Educação Infantil; 

 Cópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar de 

Educação Infantil; 

 Cópia do Número de Cadastro do Bolsa Família e outros 

Programas Sociais do Governo; 

 Cópia do Comprovante de Residência do aluno do último mês; 

 Cópia do Cartão do SUS; 

 Laudo Médico para caso de matrícula de alunos com necessidades 

educacionais e especiais. 

Etapas do 

Processo: 

02. Os pais ou responsáveis procuram a escola mais próxima de sua 

residência para efetivar a matrícula. Se o número de candidatos 

for superior ao número de vagas naquela escola, serão 

encaminhados para uma outra escola da Rede Municipal. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

O período de Matrícula é pré estabelecido conforme calendário escolar 

de cada uma. 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 
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atendimento: 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

  

2 - Serviço ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE 

Descrição: É uma sala de recursos para alunos com deficiência, tem como função 

complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Público Alvo: Pessoa Física (alunos público alvo da Educação Especial) 

Requisitos 

necessários: 

 O aluno tem que ser público da Educação Especial. 

Etapas do 

Processo: 

01. O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

documentação do aluno, juntamente com o laudo médico, 

relatório pedagógico da Equipe de Educação Especial, se todos os 

documentos e conferência estiverem em conformidade, o aluno é 

encaminhado para sala de atendimento para ele frequentar no 

contra turno. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

De acordo com as vagas disponíveis. 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Escola Maria Augusta Alencar, Escola Alzira Godinho da Silva, Escola 

Soriano Monteiro. 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

3 -  Serviço DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA 

Descrição: Documento emitido em formulário próprio comprobatório da efetivação 

da matrícula. 

Público Alvo: Aluno devidamente matriculado na Rede Municipal de Ensino 

Requisitos 

necessários: 

 Documentos pessoais e cópias dos documentos do aluno a ser 

matriculado. 

Etapas do 01. O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

mailto:Semed2016@outlook.com
mailto:Semed2016@outlook.com
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Processo: documentação do aluno, juntamente como arquivo da escola. Se 

todos os documentos e conferência estiverem em conformidade é 

emitido em formulário próprio ou pelo sistema eletrônico Gestor 

Escolar. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Entrega Imediata com atendimento conforme a demanda no momento. 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Em média, 20 minutos, este tempo será variável de acordo com a 

demanda do Setor. 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

4 - Serviço DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

Descrição: A Declaração de transferência comprova a série que o aluno se encontra 

permitindo a matrícula em outro estabelecimento. 

Público Alvo: Aluno devidamente matriculado na Rede Municipal de Ensino 

Requisitos 

necessários: 

 Não é exigido documento para solicitação. Responsável legal do 

aluno. 

Etapas do 

Processo: 

01. O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

documentação do aluno, juntamente como arquivo da escola. Se 

todos os documentos e conferência estiverem em conformidade 

é emitido a declaração de matrícula pelo sistema eletrônico 

Gestor Escolar. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Entrega Imediata com atendimento conforme a demanda no momento 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Atendimento presencial para realizar a solicitação através do 

responsável do aluno. 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino 

mailto:Semed2016@outlook.com
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Atendimento: 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

 

5 -  Serviço HISTÓRICO ESCOLAR 

Descrição: O Histórico é solicitado as Unidades Escolares, quando o aluno é 

concluinte, transferido ou desistente. O Histórico escolar é documento 

indispensável para regularizar e comprovar a vida escolar do aluno. 

Público Alvo: Aluno devidamente matriculado na Rede Municipal de Ensino 

Requisitos 

necessários: 

 Não é exigido documento para solicitação. Responsável legal do 

aluno. 

Etapas do 

Processo: 

01. O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

documentação do aluno, juntamente como arquivo da escola. Se 

todos os documentos e conferência estiverem em conformidade 

é emitido documento pelo sistema eletrônico Gestor Escolar. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

O prazo para entrega é de 30 dias. 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Atendimento presencial para realizar a solicitação através do 

responsável do aluno ou do próprio aluno se for maior de idade. 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

6 - Serviço TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO 

Descrição: O transporte Escolar- Rural e Urbano é um serviço de atendimento aos 

alunos matriculados na Rede Pública Municipal e Estadual com idade 

de 4 a 17 anos de idade que estão frequentando o 1º período da 

Educação infantil até o 3º ano do Ensino Médio. Os alunos de 4 anos só 

poderão usar o transporte escolar acompanhados de um responsável 

maior de idade. Em geral, para obtenção do direito de receber este 

serviço de forma isento. O aluno tem que estar matriculado em uma das 

duas Redes de Ensino. 

mailto:Semed2016@outlook.com
mailto:Semed2016@outlook.com
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Público Alvo: Alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino. 

Requisitos 

necessários: 

 Estar matriculado em escola distante de sua residência. 

Etapas do 

Processo: 

01. Em geral, para obter o direito ao Transporte Público e Rural 

Isento a pessoa ou responsável deverá procurar pessoalmente a 

Secretaria Municipal de Educação, O departamento de 

Transporte ou a própria escola para solicitar o Transporte 

Escolar. 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Imediatamente 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Atendimento presencial para realizar a solicitação através do 

responsável do aluno quando for menor de idade. 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

SEMED, Departamento de Transporte e Escolas da Rede Muncipal de 

Ensino. 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

 

7 - Serviço ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Descrição: A alimentação escolar é destinada para todos os estudantes da educação 

básica. O Programa Alimentação Escolar  da Secretaria Municipal de 

Educação-SEMED de Nova Timboteua atende os estudantes todos os 

dias letivos, nas instituições de ensino. 

Público Alvo: Alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino. 

Requisitos 

necessários: 

 Estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de 

Ensino 

Etapas do 

Processo: 

01. Não se aplica 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Durante período letivo 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de De Março a Dezembro 

mailto:Semed2016@outlook.com
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Atendimento: 

Endereço de 

Atendimento: 

SEMED, Departamento de Merenda Escolar 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

8 - Serviço TRANSPORTE PARA ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS 

NA SALA DE AEE. 

Descrição: Transporte gratuito mantido pela Prefeitura Municipal de Nova 

Timboteua 

Público Alvo: Alunos devidamente matriculados nas salas de atendimento 

especializado. 

Requisitos 

necessários: 

 Estar Matriculado em uma das salas de recursos multifuncionais 

do município 

Etapas do 

Processo: 

01. Não se aplica 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Não se aplica 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Durante o ano letivo 

Endereço de 

Atendimento: 

SEMED, Departamento de Transporte e Escolas da Rede Muncipal de 

Ensino. 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

 

 

9 - Serviço CRECHE 

Descrição: A Creche é ofertada as crianças em idade de 2 a 3 anos de idade, em dois 

turnos (manhã e tarde). 

Público Alvo: Alunos 2 a 3 anos de idade 

 

Requisitos 

necessários: 

 Cópia da Certidão de nascimento, casamento ou carteira de 

identidade; 

 Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, quando o discente 

for menor de idade; 

 Cópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar de 

Educação Infantil; 

 Cópia do Número de Cadastro do Bolsa Família e outros 

mailto:Semed2016@outlook.com
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Programas Sociais do Governo; 

 Cópia do Comprovante de Residência do aluno do último mês; 

 Cópia do Cartão do SUS; 

Laudo Médico para caso de matrícula de alunos com necessidades 

educacionais e especiais. 

Etapas do 

Processo: 

Os pais ou responsáveis procuram a creche para efetivar a matrícula.  

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Início do ano letivo 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 
  

 

10 - Serviço PRÉ ESCOLA 

Descrição: A Pré Escola é a segunda etapa da educação básica. Ela atende crianças 

de quatro a cinco anos de idade, e por isso mesmo integra ensino e 

cuidado, funcionando como um complemento da educação familiar. 

Público Alvo: Crianças de 4 a 5 anos de idade 

 

Requisitos 

necessários: 

 Cópia da Certidão de nascimento, casamento ou carteira de 

identidade; 

 Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, quando o discente 

for menor de idade; 

 Histórico escolar original, exceto para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental e para a Educação Infantil; 

 Cópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar de 

Educação Infantil; 

 Cópia do Número de Cadastro do Bolsa Família e outros 

Programas Sociais do Governo; 

 Cópia do Comprovante de Residência do aluno do último mês; 

 Cópia do Cartão do SUS; 

Laudo Médico para caso de matrícula de alunos com necessidades 
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educacionais e especiais. 

Etapas do 

Processo: 

Os pais ou responsáveis procuram a escola para efetivar a 

matrícula.  

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Início do ano letivo 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - Serviço FUNDAMENTAL I E II 

Descrição: As escolas de Ensino Fundamental  tem como proposta pedagógica a 

formação dos estudantes e o favorecimento de suas aprendizagens e de 

seu desenvolvimento nas dimensões cognitivas, física social, emocional e 

cultural. 

Público Alvo: Fundamental I e II a partir de 6 anos de idade 

 

Requisitos 

necessários: 

 Cópia da Certidão de nascimento, casamento ou carteira de 

identidade; 

 Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, quando o discente 

for menor de idade; 

 Histórico escolar original, exceto para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental e para a Educação Infantil; 

 Cópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar de 
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Educação Infantil; 

 Cópia do Número de Cadastro do Bolsa Família e outros 

Programas Sociais do Governo; 

 Cópia do Comprovante de Residência do aluno do último mês; 

 Cópia do Cartão do SUS; 

Laudo Médico para caso de matrícula de alunos com necessidades 

educacionais e especiais. 

Etapas do 

Processo: 

Os pais ou responsáveis procuram a escola para efetivar a 

matrícula.  

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Início do ano letivo 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

12 - Serviço EJA 

Descrição: A Educação de Jovens e Adultos-EJA é voltada para educação de jovens, 

adultos e idosos que não iniciaram ou interromperam os estudos.  

Público Alvo: EJA a partir de 15 anos de idade 

Requisitos 

necessários: 

 Cópia da Certidão de nascimento, casamento ou carteira de 

identidade; 

 Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, quando o discente 

for menor de idade; 

 Histórico escolar original, exceto para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental e para a Educação Infantil; 

 Cópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar de 

Educação Infantil; 

 Cópia do Número de Cadastro do Bolsa Família e outros 

Programas Sociais do Governo; 

 Cópia do Comprovante de Residência do aluno do último mês; 

 Cópia do Cartão do SUS; 

Laudo Médico para caso de matrícula de alunos com necessidades 

educacionais e especiais. 

Etapas do Os pais ou responsáveis procuram a escola para efetivar a 
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Processo: matrícula.  

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

Início do ano letivo 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta (Conforme horário de funcionamento de cada escola) 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

13 - Serviço RECURSOS HUMANOS-RH 

Descrição: Recursos Humanos é o conjunto de colaboradores de uma organização. A 

base do setor responsável são as funções, seleção, treinamento, 

remuneração e benefícios aos trabalhadores. O RH  realiza todas 

as rotinas burocráticas do setor, gerando, cuidando e distribuindo todos 

os tipos de documentos necessários para a administração do pessoal — 

desde a contratação até o desligamento. 

Público Alvo: Servidores da SEMED 

Requisitos 

necessários: 

Documentos Solicitados: 

RG 

CPF 

PIS/PASEP 

CARTEIRA DE RESERVISTA (para homens). 

CTPS 

Tírulo de eleitor 

CNH 

Carteira de órgão de Classe (OAB,CRM...) 

Certificado de nível médio 

Certificado de nível superior 

Comprovante de residência (atualizado) 

Certidão de Nascimento/Casamento 

Certidão de Nascimento dos Filhos 

Decreto ou Termo de Posse 

Portaria de Nomeação 

Etapas do 

Processo: 

Este processo envolve os meios oferecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação aos servidores para facilitar e dar maior dignidade ao trabalho 
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destes, tendo com intenção fazer com que os servidores fiquem mais 

motivados para executar seus serviços. Tais como: 

 Licenças 

 Férias 

 Salário Família 

 Outros serviços. 

E os servidores deverão aguardar o deferimento do processo solicitado. 

 

Prazo para 

prestação de 

Serviço: 

30 dias 

Acesso ao 

Serviço: 

Presencial e Online 

Taxa: Isento 

Previsão de 

Atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade 

do 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

idosos (superior a 80 anos- prioridade especial; idosos superior a 60 

anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.( Lei 

Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço de 

Atendimento: 

Secretaria Municipal de Educação-SEMED 

Horário de 

atendimento: 

Segunda a sexta das 08:00hs às 13:00hs 

Manifestação 

do usuário: 

Semed2016@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

(SEMTPS) 
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1. CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS – CAD ÚNICO 

2. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

3. VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

4. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS 

5. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 

/PAIF 

6. SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/ SCFV 

7. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF 

8. CONSELHO TUTELAR 

9. CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) 

10. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA 
 

 

1 - Serviço CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS – CAD ÚNICO 

Descrição: O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 

Único) é um instrumento  de interseção das políticas sociais que reune 

informações de famílias em situação de vulnerabilidade social além do 

critério de renda, possibilitando planejar politicas públicas a partir das 

demandas e necessidades, bem como integra-las aos programas de acordo 

com o perfil. 

Público-alvo:  Famílias  com renda mensal até meio salário mínimo por 

pessoa; 

 Famílias com renda mensal total até três salários mínimos; 

 Famílias com renda maior que três salários mínimos desde que 

o cadastramento esteja vinculado à participação em algum 

programa social implementado pela União , Estados e 

Municípios; 

 Famílias composta por apenas uma pessoa, chamada de 

unipessoal; 

 Pessoas que vivem em situação de rua – sozinhas ou com a 

família. 

Requisitos: 
 Dados pessoais de todos os integrantes da unidade familiar. 

Etapas: 01. Procurar o Setor de Cadastro único na Secretaria Municipal de 

Assistência Social para inscrição e posterior acompanhamento 

nas demais etapas; 

02. Passar por entrevista social através de questionário fornecido 

pelo Governo Federal além de visita domiciliar, quando 

necessário; 

03. Retornar para recepção de seu Número de Identificação Social 

(NIS); 

04. Acompanhar mensalmente sua evolução nos programas sociais 

aos quais se inscreveu e está apto a participar. 

Prazo de 

prestação: 
Imediato 

Acesso: Presencial 

Taxa: Isento 
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Atendimento: Ordem de chegada. Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 2052, Centro, CEP: 68730-000, Nova 

Timboteua-PA. 

Disponibilida

de: 
Segunda a sexta das 07:00hs às 13:00hs 

Manifestação 

do usuário: 
semtpspmnt@gmail.com 

 

 

 2 -  Serviço PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

 

 

Descrição: 

O Programa Bolsa Família, é um programa de transferência direta de renda 

com condicionalidades (compromissos) para famílias extremamente pobres 

(com renda mensal de até R$ 89,01 à R$ 178,00 mensais por pessoa da 

família, buscando garantir a melhora de vida. Foi criado  pela lei nª. 

10.836/04. Apoia milhões de familias brasileiras que precisam superar a 

extrema pobreza, buscando garantir o acesso à renda, à diretos sociais e a 

ações complementares que ampliam as possibilidades de desenvolvimento 

da família.  

Assim, podem fazer parte do Programa: 

 Todas as famílias com renda per capita  (pessoa) de até R$ 

89,00 mensais, 

 Famílias em situações de extrema pobreza e/ou 

vulnerabilidade social; 

 Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 E R$ 178,00 

mensais, 
desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos ( famílias 

em situação de pobreza com crianças e adolescentes). 

Público-alvo: Famílias em situações de vulnerabilidade social, crianças 

e adolescentes. 

 

Requisitos:  Dados e documentos pessoais de todos os componentes da 

família e/ou individuo  que resida sob o mesmo teto. 

 

 

 

Etapas: 

 

1. Bolsa Família, aspectos e ciclos como política pública. 

2. Identificação do problema. 

3. Formação de Política Pública. 

4. Tomada de Decisão e Adoção Política Pública. 

5. Implementação. 

6. Avaliação. 

Prazo de 

prestação: 
Imediato 

Acesso: Presencial 

Taxa: Isento 

Atendimento: Ordem de chegada. Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, idosos, lactantes, pessoas com crianças de colo e 

obesos. 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 2052, Centro, CEP: 68730-000, Nova 
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Timboteua-PA. 

Disponibilidade: Segunda a sexta das 07:00hs às 13:00hs 

Manifestação do 

usuário 
semtpspmnt@gmail.com 

 

3 - serviço VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

Descrição: A Vigilância Social é uma área vinculada à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e tem como objetivo a produção e a 

sistematização de informações localizada sobre as situações de 

vulnerabilidades e risco que incidem sobre famílias e indivíduos. 

Público-alvo: A Vigilância Social: refere-se à produção, sistematização de informações, 

indicadores e índices localizada das situações de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social que incidem sobre famílias, pessoas nos diferentes ciclos 

da vida como: Crianças, adolescente, jovens, adultos e idosos. 

 

Requisitos:  Diagnósticos Territoriais, constatações de vulnerabilidades e 

riscos sociais. 

 

Etapas: 

 A Vigilância Social é estruturada a partir de dois eixos: 

1. Vigilância de Risco e Vulnerabilidade  

2.  Vigilância de Padrões e Serviços 

 

Prazo de 

prestação: 
Imediato 

Acesso: Presencial 

Taxa: Isento 

Atendimento: Ordem de chegada.  

Atendimentos preferenciais. 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 2052, Centro, CEP: 68730-000, Nova 

Timboteua-PA. 

Disponibilidade: 07:00 às 13:00H, de segunda à sexta-feira. 

Manifestação do 

usuário: 
vigilanciasocialnt@gmail.com 

 

4 - Serviço: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS 

 

 

 

 

Descrição: 

O centro de Referência da Assistência Social /CRAS- é uma unidade 

/equipamento público municipal que possui o objetivo de prevenir 

situações de riscos e vulnerabilidades social. Sua localização deve ser 

prioritariamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade. 

Paramentado pela Política Nacional de Assistência Social/PNAS e pela 

Lei Orgânica de Assistência Social, é o principal equipamento de 

Proteção Social básica e seus serviços destinam- se a polução em 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e, ou, fragilização 

de Vínculos afetivos e de pertencimento social ( MDS, 2015). 

 

 

Público Alvo:: 

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos sociais 

decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos relacionais, 

discriminação de gênero, étnicos e por deficiência. 

Requisitos 

necessários: 
 NIS, CPF, carteira de identidade, comprovante de 

residência, documentos pessoais dos integrantes do grupo 
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familiar. 

 

 

 

 

Etapas: 

1. Procurar o CRAS (em caso de demanda espontânea ou 

encaminhamento de órgãos da rede socioassistencial ou 

intersetorial). 

2.   Cadastrar a família (o cadastro da família ocorre através 

da abertura de prontuário a família, onde constam as 

principais informações socioeconômicas e dinâmica da 

família). 

3.   Atendimento psicossocial (realizado por profissional da 

psicologia e do serviço social) para acompanhamento 

familiar, quando for o caso, e /ou inserção da família nos 

serviços oferecidos pelo equipamento. 

4. Definição dos horários e dias de participação da família 

nos variados serviços oferecidos pelo CRAS 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Atendimento/ prestação do serviço, ocorrerá de acordo com a 

disponibilidade da equipe técnica, salvo em casos emergenciais, visto 

que há períodos de maior demanda por atendimento, bem como, há dias 

em que a equipe se destina a realização de visitas domiciliares. Neste 

caso será realizado o agendamento do serviço (se necessário).   

Acesso ao serviço: Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Ordem de chegada/ hora marcada previamente. 

 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, 

idosos (superior a 80 anos, prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), Gestantes, Lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.  

Endereço de 

atendimento: 

Travessa Rui Barbosa, 1651. Marambaia. 

Horário de 

atendimento 

Segunda á Quinta de 07 h às 18 h/ Sexta de 07 h às 12 h 

Andamento do 

atendimento 

Email: crascasadasfamiliasnt@gmail.com 

Manifestação do 

usuário 

Email: crascasadasfamiliasnt@gmail.com 

 

5 - Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 

FAMÍLIA /PAIF 

 

 

 

 

Descrição: 

Consiste no Trabalho Social Realizado com famílias, de caráter 

continuado, objetivando fortalecer a função protetiva da família, 

prevenir a ruptura dos seu Vínculos e promover o acesso aos direitos, 

melhorando assim, a qualidade de vidas dos indivíduos. Por meio das 

ações de caráter protetivo, e proativo e preventivo, procura o 

fortalecimento das potencialidades dos indivíduos/ famílias 

acompanhadas, bem como, o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

 

 

Público Alvo:: 

Famílias em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, de fragilização dos 

vínculos de pertencimento e sociabilidade famílias provenientes de 

outras regiões, sem núcleo familiar e comunitário local, famílias 

pertencentes aos povos e comunidades tradicionais famílias vivendo 

mailto:crascasadasfamiliasnt@gmail.com
mailto:crascasadasfamiliasnt@gmail.com
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em contexto de extrema violência, etc.. 

Requisitos 

necessários: 
 NIS, CPF, carteira de Identidade, comprovante de 

residência de todos os integrantes do grupo familiar. 

 

 

 

 

Etapas: 

1. Procurar o CRAS (por demanda espontânea, 

encaminhamento da rede socioassistencial ou demais 

políticas públicas, por busca ativa)  

2. Cadastrar a família (o cadastro da família ocorre através 

da abertura de prontuário, onde constam as principais 

informações socioeconômicas e dinâmicas da família). 

3. Atendimento psicossocial (realizado por profissional da 

psicologia e do serviço Social) para acompanhamento 

familiar pelo PAIF. 

4. Definição dos Horários e dia de participação da família 

nos grupos específicos do PAIF. 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

O atendimento/prestação do serviço, ocorrerá de acordo com a 

disponibilidade da equipe técnica, salvo em casos emergenciais, visto 

que a períodos de maior demanda por atendimentos, bem como, há dias 

em que a equipe destina a realização de visitas domiciliares. 

Acesso ao serviço:  Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Ordem de chegada/ hora marcada previamente 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, 

idosos (superior a 80 anos, prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), Gestantes, Lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. 

Endereço de 

atendimento: 

Travessa Rui Barbososa,1651. Marambaia.  

Horário de 

atendimento 

Segunda à Quinta de 07 h às 18 h/ Sexta de 07 h às 12 h 

Andamento do 

atendimento 

Email: crascasadasfamiliasnt@gmail.com 

 

Manifestação do 

usuário 

Email: crascasadasfamiliasnt@gmail.com 

 

 

 

 

6 - Serviço: SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS/ SCFV 

mailto:crascasadasfamiliasnt@gmail.com
mailto:crascasadasfamiliasnt@gmail.com
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Descrição: 

Trata-se de  um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de 

forma complementar ao trabalho Social com famílias que é realizado por 

meio do serviço de proteção e Atendimento Integral à Família / PAIF, 

prevenindo assim a ocorrência de situações de riscos social e 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária, prevenir a 

institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e 

idosos, em especial, das pessoas com deficiência, oportunizar o acesso ás 

informações sobre direitos e participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento protagonismo dos usuários, dentre outros. 

 

 

Público Alvo:: 

Crianças de 0 a 6 anos, em especial aos que possui alguma deficiência, 

com prioridade as beneficiarias do BPC, com fragilização dos vínculos; 

crianças e adolescentes de 06 a15 anos, em especial ao que são 

encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial , Programa de 

erradicação do trabalho infantil ( PETI), Crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento ou que já retornaram ao convívio familiar após 

medida protetiva de acolhimento , adolescentes de 15 a 17 anos, jovens 

de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos e pessoas idosas. Segundo a 

resolução CIT nº 01/2013 e a resolução CNAS nº01/20B, considera-se 

público prioritário para atendimento no SCFV crianças e /ou 

adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações = em situação 

de isolamento social, trabalho infantil, vivência de violência  e/ou 

negligência , fora da escola ou com defasagem escolar superior  a 2 ( 

dois) anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida 

socioeducativa  em meio aberto, egressos de medida socioeducativas, 

situação de abuso e/ou exploração sexual com medida de proteção do 

ECA, crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade que 

diz respeito as pessoas com deficiências.  

Requisitos 

necessários: 
 NIS, CPF, carteira de Identidade, comprovante de 

residência de todos os integrantes do grupo familiar. 

 

 

 

 

Etapas: 

1. Procurar o CRAS, (por demanda espontânea, 

encaminhamento da rede socioassistencial ou demais 

políticas públicas, por busca ativa). 

2.  Cadastra o usuário (o cadastro ocorre através da 

abertura de prontuário, onde constam as principais 

informações socioeconômicas e dinâmicas da família). 

3. (Atendimento Psicossocial realizado por profissional da 

psicologia e do Serviço social) para inserção nos 

grupos do  

4. SCFV, por meio do preenchimento de Formulário 

específico do serviço de Convivência e fortalecimento 

de vínculos / SCFV. 

5. Definição dos horários e dias de participação do 

usuário nos grupos específicos do SCFV. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato  

Acesso ao serviço: Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

 Ordem de chegada 
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Prioridade de 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, 

idosos (superior a 80 anos, prioridade especial); idosos (superior a 60 

anos), Gestantes, Lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.  

Endereço de 

atendimento: 

Travessa Rui Barbosa, 1651. Marambaia. 

Horário de 

atendimento 

Segunda à Quinta de 07 h às 13 horas  

Andamento do 

atendimento 

Email: crascasadasfamiliasnt@mail.com 

Manifestação do 

usuário 

Email: crascasadasfamiliasnt@gmail.com 

 

 

7 - Serviço: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ - PCF 

 

 

 

 

Descrição: 

 Trata- se de um programa da Proteção social básica, o Programa 

Primeira Infância no SUAS materializa a participação da Política de 

Assistência Social, de natureza intersetorial, instituído por meio do 

decreto nº 8.869/2016. Tendo como fundamento a lei 13.257 de 8 de 

março de 2016, que trata do marco legal da Primeira Infância. A 

primeira Infância é o período que abrange os seis primeiros anos 

completos da Criança.  O mesmo foi instituído nos termos do Artigo 24 

da lei nº8.742, de 7 de setembro de 1993- por meio da resolução da CIT 

(Comissão   Intergestora tripartite) nº 4, de 21 de outubro de 2016 e 

aprovado pelo CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). 

Potencializa as atenções já desenvolvidas pela política de Assistência 

Social às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias e traz 

novos elementos para fortalecer o enfrentamento da pobreza para além 

da questão de renda e para reduzir as desigualdades sociais. Avança nas 

estratégias de apoio á família e de estímulo ao desenvolvimento infantil, 

elegendo os vínculos familiares e comunitários e o brincar como 

elementos fundamentais para o trabalho com as famílias. Avança nas 

estratégias de apoio as famílias, objetivando potencializar a capacidade 

protetiva, na perspectiva dos direitos, do acesso a informações e da 

ampliação de acesso e apoio das diversas políticas públicas para o 

cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento infantil.   

 

 

Público Alvo:: 

Gestantes, crianças de 0 a 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família; 

Crianças de   0 a 6 (seis) anos com algum tipo de deficiência e que 

recebem o Benefício de prestação Continuada (BPC); 

Crianças de até 6 (seis) anos de idade afastadas do convívio familiar em 

função de medida protetiva, prevista no Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA). art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, e suas famílias. 

 

Requisitos 

necessários: 
 Estar inserido no Cadastro único para Programas Sociais 

do Governo Federal, Cadúnico e/ ou ser Beneficiário do 

Programa Bolsa Família. 

 

 
1. Busca ativa realizada pela equipe do Programa 

Criança Feliz- PCF (através da listagem das famílias 
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Etapas: 

beneficiárias do PBF e Cad-Único no Município; 

prontuário SUAS e pelo cadastro realizado pelas 

famílias no CRAS. 
 

2. Procurar o CRAS (por demanda espontânea, 

encaminhamento da rede socioassistencial ou 

intersetorial. 
 

3. Preenchimento da ficha da família com as principais 

informações socioeconômicas para posterior visita 

domiciliar para adesão da família as ações do 

programa, bem como, preenchimento dos 

formulários específicos do Programa Criança 

Feliz/PCF para inserção no Sistema E-PCF. 

 

 

4. Definição dos dias e horários da semana para ser 

realizada a visita domiciliar de acompanhamento do 

Programa.  (sendo visita mensal para as gestantes, 

visita semanal para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos, e quinzenal para Crianças de até 6 (seis) anos 

beneficiárias do PBC. 

 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

De acordo com a necessidade das metas do programa que é 200 famílias 

inseridas no sistema E-PCF. O usuário será incluído no cadastro reserva, 

para que seja incluído no acompanhamento assim que alguma criança 

atingir a idade limite para participar do programa. 

Acesso ao serviço: Presencial/ visita domiciliar em dia e horários agendados previamente. 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Imediato. 

Prioridade de 

atendimento: 

De acordo com a disponibilidade da família. 

Endereço de 

atendimento: 

Travessa Rui Barbosa, 1651. Marambaia. 

Horário de 

atendimento 

Segunda à Quinta (manhã das 7 ás 13) (tarde das 13 ás 18). 

Andamento do 

atendimento 

programacriancafelizcrasnt@gmail.com 

Manifestação do 

usuário 

programacriancafelizcrasnt@gmail.com 

 

8 - Serviço: CONSELHO TUTELAR 

 

 

 

 

Descrição: 

O Conselho Tutelar é um órgão previsto no art. 131 da Lei nº. 8.069, 

de 13 de julho de 1990 (ECA), que o instituiu como "órgão 

autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente". O Conselho Tutelar deve 

ser acionado sempre que perceber situações de ameaça ou violação de 

direitos contra criança e/ou adolescente. 
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9 - Serviço: CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social) 

Descrição: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS 

oferece apoio e orientação especializados a indivíduos e famílias 

vítimas de violências físicas, psíquicas e sexual, negligência, 

abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais. 

Público alvo: O CREAS presta atendimento às situações de violação de direitos de 

crianças, adolescentes, idosos, mulheres, portadores de deficiência, 

bem como a comunidade LGBT, tendo como foco de ação a família, 

na perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção as suas 

crianças e adolescentes. 

 

 

Público Alvo:: 

Crianças, Adolescentes e Famílias em situações de vulnerabilidade 

social. 

Requisitos 

necessários: 
 Dados e documentos pessoais (nome e endereço), dos 

pais e responsáveis da criança ou Adolescente. 

 

 

 

 

Etapas: 

1. Acolhimento pela recepção do órgão registrando o 

atendimento.  

2. Acolhimento pelo Conselheiro  

3. Abertura de expediente interno 

4. Verifica a denúncia  

5. Notifica 

6. Realiza o atendimento em conformidade a denúncia 

recebida. 

7. Atende e aconselha os pais ou responsáveis 

8. Requisita e Encaminha à rede de atendimento e aos 

órgãos Municipais, Estadual e Federal. 

Prazo para prestação 

do serviço: 

 Imediato (em ordem de prioridade de cada caso) 

Acesso ao serviço: Comparecimento no Prédio do Conselho Tutelar.  

 Denúncia Anônima seja pelo telefone, Disque 100 ou E-mail 

(Sigilo). 

Taxa: INSENTO. 

Previsão de 

atendimento: 

Atendimento Imediato. 

Prioridade de 

atendimento: 

Crianças e Adolescentes. 

Endereço de 

atendimento: 

Presencial  

Travessa Magalhães Barata, nº:1238. 

Bairro: Centro 

Horário de 

atendimento 

Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 18:00h. Plantão de Segunda a 

Segunda (24 horas). 

Andamento do 

atendimento 

(091) 8757-4893 

Manifestação do 

usuário 

E-mail: conselho_tutelar2012@hotmail.com 

 

mailto:conselho_tutelar2012@hotmail.com
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Requisitos 

necessários:  

Dados pessoais (nome, endereço, telefone...) 

Etapas do processo: 1-Demanda Espontânea e encaminhamentos de outros setores; 

2-Acolhida e cadastro de atendimento; 

3-Atendimento institucional e visitas; 

4-Estudo de caso e acompanhamento; 

5-Encaminhamentos. 

Prazo para prestação 

do serviço: 

Imediato 

Acesso ao serviço: Presencial 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 
1. Ordem de chegada; 

2. Agendamentos. 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a crianças, idosos, gestantes, lactantes, 

pessoas com deficiências. 

Endereço de 

atendimento: 

Tv.: Magalhães Barata,1251-Centro –Nova Timboteua 

Horário de 

Atendimento: 

Segunda a Quinta-Feira, das 07:00 hs às 13:00 hs 

Sexta-Feira das 08:00 hs às 12:00 hs 

Andamento do 

atendimento: 

(91) 98280-8109 

Manifestação do 

usuário: 

creaspmnt@gmail.com 

 

 

 

10 - Serviço: 
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA 

Descrição: 

O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa de modalidade 

de Compra com Doação Simultânea (CDS), no qual são cadastrados 

agricultores familiares com prioridades para os de pequeno porte, onde 

são adquiridos os produtos (alimentos) e repassados aos centros de 

referência de assistência social, bem como para as famílias atendendidas 

pelas Redes Socioassistenciais. 

Pública Alvo: 

População em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade 

social, atendidas pelas Redes Socioassistenciais especialmente as 

referenciadas pelos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 

e Centro de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS. 

Requisitos 

Necessários: 

 Agricultores: Está inscrito no CADUNICO e ter DAP 

ativa. 

 Famílias beneficiárias: Está inscrito no CADUNICO e 

serem atendidas pelos centros de referências 

socioassistenciais. 

Etapas do 

processo 

1. Cadastros dos agricultores e aprovação pelo ministério da 

cidadania; 

2. Ativação de senha dos agricultores na SEFA; 

3. Compra dos produtos dos agricultores; 

4. Doação dos produtos para os centros referenciais 

socioassistenciais (CRAS E CREAS). 

mailto:creaspmnt@gmail.com


 

 

 

Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro | CEP: 68.730-000 | Nova Timboteua – PA 

Telefone: (91) 3469-1189 | Site: novatimboteua.pa.gov.br 

 

Prazo para 

prestação do 

serviço 

 

Quando as propostas são aprovadas para o município. 

 

Acesso ao Serviço: 
 

Presencial 

Taxa: Isenta 

Previsão de 

atendimento: 

 

Ordem de aprovação dos agricultores 

 

Prioridade de 

atendimento: 

Agricultores de pequeno porte e famílias atendidas pelos centros de 

referência socioassistencial (CRAS E CREAS). 

 

Endereço de 

atendimento: 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº2152 CENTRO  

Horário de 

atendimento: 

Das 7h as 12h. 

Andamento do 

atendimento: 

Presencial na SEMTPS ou pelo fone (91) 98863-4129 

Manifestação do 

usuário: 

novapaatimbo2020@outlook.com 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSNT 

 

I. Planejar, Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à saúde no 

Município; 

II. Manter, diretamente ou através de convênios, serviços de assistência médica e 

odontológica no              município; 

III. Desenvolver programas de apoio às atividades relativas as ações preventivas; 

IV. Promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público; 

V. Realizar estudos e pesquisas relacionadas à saúde pública municipal; 

VI. Desenvolver atividades e programas relacionados à vigilância sanitária e 

epidemiológica no Município, visando à saúde coletiva; 

VII. Prestar orientação técnica a secretaria de educação. SEMEC nos programas de 

assistência ao escolar; 

VIII. Planejar, coordenar e executar em colaboração com os demais órgãos a escolha 

de fornecedores e prestadores de serviço. 
Secretário ANTONIA IVANILDE PEREIRA 

Contato (91) 3469-1539  /  1455 

e-mail: timboteua.saude@gmail.com 

Endereço: Praça da Bandeira – s/nº - Centro – CEP: 68.730-000 – Nova 

Timboteua-Pa 

Horário de 

atendimento 

Das 08hs da manhã até as 14hs 

mailto:novapaatimbo2020@outlook.com
mailto:timboteua.saude@gmail.com
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Andamento 

do 

atendimento 

(91) 3469-1539  /  1455 

e-mail: timboteua.saude@gmail.com 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539  /  1455 

e-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

1. APOIAR A FORMULAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO SÓCIO ADMINISTRATIVO DA SMSNT; 

2. ANALISAR, APOIAR E DEFENDER O REGIME DE 

COMPLEMENTARIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS; 

3. FISCALIZAR, MONITORAR, DELIBERAR E CONTROLAR AS AÇÕES DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE; 

4. CONTROLE DAS RECEITAS, DESPESAS E PATRIMÔNIO DA SMSNT; 

5. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

6. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

7. LICENÇA DE SERVIDOR; 

8. REALIZA PETIÇÃO DE COMPRA AO SETOR RESPONSÁVEL, 

RECEBIMENTOS, CADASTRO, ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE 

ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACOLOGICOS; 

9. TEM COMO PRÁTICA A ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS 

CIDADÃOS E AOS MECANISMOS ADOTADOS PARA A PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS;  

10. RECEBER AS REFERÊNCIAS E CONTRA REFERÊNCIAS DEMANDADAS 

DE NOSSA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E DE OUTROS PONTOS DE 

ATENÇÃO E REGULAR PERANTE AS CENTRAIS REGULADORAS; 

11. PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO EM SAÚDE E SE CARACTERIZA POR 

UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO INDIVIDUAL E 

COLETIVO, QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAÚDE; 

 

 

 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

1 - Serviço: APOIAR A FORMULAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO SÓCIO ADMINISTRATIVO DA 

SMSNT 

Descrição: Confecção dos instrumentos de gestão, como: plano municipal de  saúde, 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
mailto:timboteua.saude@gmail.com
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relatório de gestão, programação anual de saúde e dentre outros. 

Público Alvo: O controle social da gestão em saúde  

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios 

 Relatórios de produções dos programas 

Etapas do 

Processo: 
1. Bianual e quadrimestral  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Monitoramento mensal dos dados a serem alcançados em meta. 

Acesso ao 

serviço: 
Virtual 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Periódico  

Prioridade de 

Atendimento: 
Consulta pública  

Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento 

do 

atendimento: 

Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

2 - Serviço: ANALISAR, APOIAR E DEFENDER O REGIME DE 

COMPLEMENTARIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS 

Descrição: Analisar as características das ações e dos serviços de saúde, que decorrem 

do direito a saúde e a vida 

Público Alvo: SMSNT 

Requisitos 

necessários: 
 Leis, regimentos, decretos e portarias dos órgão gestores 

tripartite  

Etapas do 

Processo: 
2. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
Jurídica  

mailto:timboteua.saude@gmail.com
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Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento 

do 

atendimento: 

Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

CONTROLE SOCIAL / CONSELHO MUNICPAL DE SAÚDE 

3  - Serviço: FISCALIZAR, MONITORAR, DELIBERAR E CONTROLAR AS 

AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  

Descrição: Importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para 

aproximar a sociedade ao estado de direto.  

Público Alvo: Gestores de saúde, trabalhadores e usuários do SUS 

Requisitos 

necessários: 
 Leis, regimento interno, decretos e portarias 

Etapas do 

Processo: 
1. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Bimestral 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
Público social 

Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

4 - Serviço: CONTROLE DAS RECEITAS, DESPESAS E PATRIMÔNIO DA 

SMSNT 

Descrição:  Conexão com o setor de licitação da PMNT, Controle Interno, 

Tributos, contabilidade e fornecedores de bens e serviços; 

 Gestão de pessoal e folha salarial; 

 Aquisição de medicamentos e insumo. 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
mailto:timboteua.saude@gmail.com
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Público Alvo:  Receita, despesas e gestão pessoal da SMSNT 

Requisitos 

necessários: 
1. Credenciamentos licitatórios, Folha de pagamento, empenhos e 

outros  

Etapas do 

Processo: 

Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
Bens, serviços e obrigações 

Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento 

do 

atendimento: 

Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

 (91) 3469-1539 / 1455 

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

5 - Serviço: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Descrição: Emissão da Declaração de Capacidade Técnica 

Público Alvo: Servidor solicitante. 

Requisitos 

necessários: 
 Documentos Obrigatórios: 

 Comprovante que trabalha ou trabalhou na Instituição; 

 Dados do solicitante. 

Etapas do 

Processo: 
1. Comparecer a Secretaria Municipal de Saúde - SMSNT; 

2. Requerer A Declaração de Capacidade Técnica; 

3. Conferência, análise e verificação da documentação do 

requerente; 

4. Gerar a declaração de capacidade técnica; 

5. Assinatura do Secretário Municipal. 

6. 6. Liberação e entrega do documento ao requerente. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Imediato, com a presença do Secretário Municipal de Saúde 

Até 02 (dois) dias úteis com a ausência dos mesmos. 

Acesso ao Presencial. 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
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serviço: 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada. 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos 

(superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), pessoas 

com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 

1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 07h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

timboteua.saude@gmail.com 

 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

6 - Serviço: FÉRIAS DE SERVIDOR 

Descrição: Férias dos servidores da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal e órgãos anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Completar o período aquisitivo anual. 

Etapas do 

Processo: 
1. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

2. Requerer as férias; 

3. Conferência, análise e verificação da solicitação; 

4. Liberação das férias pelo Secretário de lotação do servidor. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada. 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos 

(superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), pessoas 

com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 

1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 

Avenida Barão do Rio Branco, 2312, Centro. (Prédio da Prefeitura Municipal 

de Nova Timboteua – Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 13h. 

Andamento do 

atendimento: 
No Departamento de Recursos Humanos – RH. 

Manifestação (91) 3469-1539  /  1455  

mailto:timboteua.saude@gmail.com
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do Usuário: E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

7 - Serviço: LICENÇA DE SERVIDOR 

Descrição: Licença dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos anexos. 

Público Alvo: Serviço dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude e órgãos 

anexos. 

Requisitos 

necessários: 
 Completar o período aquisitivo. 

Etapas do 

Processo: 
1. Comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município; 

2. Requerer a Licença; 

3. Conferência, análise e verificação da solicitação; 

4. 6. Liberação da Licença pelo Secretário de lotação do 

servidor. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

15 (quinze) dias úteis. 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial. 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada. 

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos 

(superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), pessoas 

com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 

1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

Endereço do 

atendimento 
Praça da Bandeira, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua – PA). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
No Departamento de Recursos Humanos – RH. 

Manifestação 

do Usuário: 

timboteua.saude@gmail.com 

 

 

 

 

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF 

8 - Serviço: REALIZA PETIÇÃO DE COMPRA AO SETOR RESPONSÁVEL, 

RECEBIMENTOS, CADASTRO, ARMAZENAMENTO E 

CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

FARMACOLOGICOS. 

Descrição:   Integração do setor de farmácia das unidades municipais 

com a gestão; 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
mailto:timboteua.saude@gmail.com
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 Educação continuada dos atendentes de farmácia; 

 Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial

  

Público Alvo:  Unidades de Saúde 

Requisitos 

necessários: 
 Relatórios e fichas de prateleiras  

Etapas do 

Processo: 
1. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
Farmácia Básica  

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 
(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS 

9 - Serviço: TEM COMO PRÁTICA A ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS 

CIDADÃOS E AOS MECANISMOS ADOTADOS PARA A 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS.  

Descrição:  Integrar diversas áreas de conhecimentos que  aborda diferentes 

temas; 

 Políticas e planejamento, territorialização e epidemiologia, 

processo saúde e doenças, condições de vida e situação de saúde 

das populações; 

 Gerir as políticas de vigilância sanitária, epidemiológica, 

endêmica e do programa nacional de imunização – PNI. 

Público Alvo: Usuários do SUS 

Requisitos 

necessários: 
 Relatórios, visitas técnicas de inspeção e monitoramentos 

Etapas do 

Processo: 
1. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao Presencial 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
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serviço: 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 

Análise permanente das situações de riscos e danos à saúde do cidadão 

timboteuense 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO 

10 - Serviço: RECEBER AS REFERÊNCIAS E CONTRA REFERÊNCIAS 

DEMANDADAS DE NOSSA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E 

DE OUTROS PONTOS DE ATENÇÃO E REGULAR PERANTE 

AS CENTRAIS REGULADORAS 

Descrição:  Regular os serviços de média complexidade do âmbito municipal 

e nos demais municípios pactuados, bem os de alta complexidade 

através dos sistemas SISREG E SER juntos as centrais 

reguladoras de Belém e do estado; 

 Auxilio de Tratamento Fora de Domicílio – ATFD; 

 Gestão dos serviços local de média complexidade: fisioterapia 

ambulatorial, laboratório municipal de análise clínicas e 

consultas de psiquiatria/neurologia (especializada)  

Público Alvo: Usuários do SUS 

Requisitos 

necessários: 
 Requisições médicas, CNS e dados pessoais 

Etapas do 

Processo: 
1. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao 

serviço: 
Presencial 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
 Classificação de risco, ordem de chegada e vulnerabilidade 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
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Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS 

11 - Serviço: PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO EM SAÚDE E SE CARACTERIZA 

POR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 

INDIVIDUAL E COLETIVO, QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A 

PROTEÇÃO DA SAÚDE  
Descrição:  Gerir através dos 10 (dez) pontos de atenção, sendo 07 USF’s, 02 

PS’s e 01 UBS, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades;  

 Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se 

orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização e da equidade; 

 Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma 

delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços 

multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades de 

Saúde da Família (USF), por exemplo: consultas (médicas, 

odontológicas, nutricionais, enfermagem e psicológicas), 

exames, vacinas, abordagens assistenciais e outras ações 

procedimentos; 

 A Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde 

(Casaps), dispõe: saúde do idoso, da mulher, da criança, do 

homem, tabagismo, PSE, Crescer Saudável, condicionalidades 

do PBF, SISVAN, HIPERDIA, PRÉ NATAL, saúde do 

adolescente e outros;  

 Coordenar os programas: Médicos pelo Brasil e as políticas do 

Previne Brasil;  

 Assistências: 01 eNASF, 07 ESF’s, 06 ESB; 

 Exames: Sorologia de Triagem da Gestante, testes rápidos, teste 

do pezinho, PCCU e vacinas.  

Público Alvo: - Usuários do SUS e profissionais da Assistência Saúde 

Requisitos 

necessários: 
 CNS, dados pessoais e sistemas 

Etapas do 

Processo: 
1. Diárias  

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Contínuos 

Acesso ao Presencial 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/casaps_versao_profissionais_saude_gestores_completa.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/casaps_versao_profissionais_saude_gestores_completa.pdf
http://aps.saude.gov.br/noticia/6716
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serviço: 

Taxa de 

emissão do 

documento: 

Isento. 

Previsão de 

atendimento: 
Diário 

Prioridade de 

Atendimento: 
Classificação de risco, vulnerabilidade, prevenção e tratamento 

Endereço do 

atendimento 
Avenida Barão do Rio Branco, S/Nº, Centro. (Nova Timboteua-Pa). 

Horário de 

atendimento: 
Segunda a Sexta, das 08h às 14h. 

Andamento do 

atendimento: 
Na Secretaria Municipal de Saúde – SMSNT. 

Manifestação 

do Usuário: 

(91) 3469-1539 / 1455  

E-mail: timboteua.saude@gmail.com 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE –  

 

A SETRAN compete: 

 

I. O órgão e responsável pela manutenção de ramais, do sistema viário do município, 

auxiliam nas atividades de obras e pavimentação asfáltica, limpeza urbana e rural 

incluindo a coleta de entulhos, conservação, manutenção e utilização de máquinas 

e veículos da frota municipal e guarda dos veículos da frota municipal e o 

transporte escolar. 

II. Organização, execução e controle da política de transportes e serviços urbanos e 

rurais do município. 

III. Organizar a atuação e supervisionar as atividades de acordo com o planejamento 

da utilização dos veículos da frota oficial e terceirizada; 

IV. Identificar a condição do veículo e encaminhar o mesmo para manutenção; 

V. Coordenar as atividades de transporte escolar; 

Secretario: BENEDITO SODRÉ DOS SANTOS 

Contato: Fone:  

Email: sectransportesnt@hotmail.com 

 

Endereço: Praça da Bandeira, s/n, Centro. 

Horário de 

funcionamento: 

Segunda à sexta das 07:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 

 

mailto:timboteua.saude@gmail.com
mailto:sectransportesnt@hotmail.com
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Na Secretaria de Transporte  o cidadão pode acessar os serviços: 

1. LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS 

2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

3. MANUTENÇÃO DE RAMAIS 

4. MANUTENÇÃO URBANA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO 

 

 

1 - Serviços: LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS 

Descrição: O serviço consiste na remoção de materiais descartados pela 

população e provenientes de obras, demolições e podas de arvores, 

depositados nas vias públicas. 

Público alvo: População do município 

Requisitos 

necessários: 

 Colocar o lixo nos dias permitidos 

Etapas do processo 1. E necessário por o lixo recolhido em frente aos imóveis. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

Dias da semana Bairros 

Terça e quarta Marambaia, Vila Nova 

Quinta Paraíso 

Sexta Centro, Vila Alta 

Acesso ao serviço: Não se aplica 

Taxa: Gratuito 

Previsão de 

atendimento: 

A limpeza e realizada semanalmente 

Prioridade de 

Atendimento: 

Não se aplica 

Endereço de 

atendimento: 

Secretaria Municipal de Transportes 

Praça da Bandeira, s/n, Centro. 

Horário de 

funcionamento: 

Segunda à sexta das 07:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 

Andamento do 

atendimento: 

Presencial 

Manifestação do 

usuário: 

Presencial 

 

2 - Serviços: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

Descrição: Consiste em manter a frota em perfeitas condições de 

funcionamento, disponível para o atendimento aos usuários, 

de forma segura. 

Público alvo: Todos os veículos que fazer parte da frota da PMNT e demais 

secretarias. 

Requisitos 

necessários: 

 Profissionais especializados 

Etapas do processo 2. Corretiva e preventiva 

Prazo para prestação 

do serviço: 

Se aplica um prazo razoável, dentro das possibilidades do 

município. 
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Acesso ao serviço: Não se aplica 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Não se aplica 

Prioridade de 

Atendimento: 

Não se aplica 

Endereço de 

atendimento: 

Secretaria Municipal de Transportes 

Praça da Bandeira, s/n, Centro. 

Hora de 

funcionamento: 

Segunda à sexta das 07:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 

Andamento do 

atendimento: 

Presencial 

Manifestação do 

usuário: 

Presencial 

 

3 - Serviços: MANUTENÇÃO DE RAMAIS 

Descrição: Define a manutenção de ramais as atividades que são 

executadas para restaurar e conservar os mesmo e proporcionar 

aos usuários um meio seguro de se locomover. 

Público alvo: Todos que necessitar se deslocar pelo ramal. 

Requisitos 

necessários: 

 Sempre que for necessário ou solicitado por pessoas que 

utilizam os ramais com frequência. 

Etapas do processo 1. Verificação em loco ou solicitação; 

2. Vistoria, planejamento e execução dos serviços. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

O prazo razoável de tempo, levando-se em consideração 

principalmente as condições climáticas do município. 

Acesso ao serviço: Não se aplica 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Não se aplica 

Prioridade de 

Atendimento: 

Não se aplica 

Endereço de 

atendimento: 

Secretaria Municipal de Transportes 

Praça da Bandeira, s/n, Centro. 

Horário de 

funcionamento: 

Segunda à sexta das 07:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 

Andamento do 

atendimento: 

Presencial 

Manifestação do 

usuário: 

Presencial 

 

 

4 - Serviços: MANUTENÇÃO URBANA DO SISTEMA VIÁRIO DO 

MUNICÍPIO 
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Descrição: E o conjunto de vias, classificadas, de um sistema de rodovias 

ou de outras formas de transportes numa determinada região. O 

sistema viário do município e constituído pelas vias municipais, 

estaduais existentes e são compostas por canteiros centrais e 

calçadas em sua maioria. 

Público alvo: População municipal 

Requisitos 

necessários: 

 Sempre que for necessário ou solicitado por pessoas que 

utilizam as vias publicas. 

Etapas do processo 1. Verificação em loco ou solicitação; 

2. Vistoria, planejamento e execução dos serviços. 

Prazo para 

prestação do 

serviço: 

O prazo razoável de tempo, levando-se em consideração 

principalmente as condições climáticas do município e 

conforme cronograma. 

Acesso ao serviço: Não se aplica 

Taxa: Isento 

Previsão de 

atendimento: 

Não se aplica 

Prioridade de 

Atendimento: 

Não se aplica 

Endereço de 

atendimento: 

Secretaria Municipal de Transportes 

Praça da Bandeira, s/n, Centro. 

Horário de 

funcionamento: 

Segunda à sexta das 07:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 

Andamento do 

atendimento: 

Presencial 

 

 

CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTURA – 

SEMAPA 

 

Serviços da Agricultura 

 

 Serviço de mecanização que executa a remoção do mato para plantio realizado 

sob contrato, roçagem. 

 Serviços de mecanização do solo para agricultores da zona rural e urbano no 

Município de Nova Timboteua, a fim de posterior plantio. 

Requisitos: Obtenção de uma propriedade rural em 

ambiente de produção agrícola. 

Quem pode acessar? Agricultores. 

 

Prazo máximo para resposta: No mínimo 25 dias, pois é dada preferência 

aos primeiros pedidos e segue-se a ordem 

dos mesmos. 
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Local/Horário de atendimento: 

 

Endereço>> Praça da Bandeira, S/n, Centro, 

Garagem Municipal, Secretaria Municipal de 

Agricultura (SEMAPA). 

Horário de atendimento>> 07:00 às 13:00 

horas. 

Serviço da Pesca e Aquicultura 

 

 Atividades milenar baseada na caça e no extrativismo. Baseado na retirada de 

recursos pesqueiros, a pesca. 

 Cultivos de organismos aquáticos, como peixes, moluscos, répteis e qualquer 

outra forma de vida aquática de interesse humano, geralmente em um espaço 

controlado, aqüicultura. 

Requisitos: É necessário obter tanques para assim 

ocorrer o cultivo controlado de diversas 

espécies exóticas. 

Quem pode acessar? Pescadores e aquicultores. 

 

Prazo máximo para resposta: No máximo 25 dias, pois é dada preferência 

aos primeiros pedidos e segue-se a ordem 

dos mesmos. 

Local/Horário de atendimento: 

 

Endereço>> Praça da Bandeira, S/n, Centro, 

Garagem Municipal, Secretaria Municipal de 

Agricultura (SEMAPA). 

Horário de atendimento>> 07:00 às 13:00 

horas. 
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CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA E OBRAS - SINFRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na SINFRO o cidadão pode acessar os serviços: 

1. PODAGEM DE ÁRVORE EM VIAS PÚBLICAS 

2. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

3. AUTORIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO 

4. COLETA DE LIXO  

5. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO  

6. HABITE-SE  

7. LIMPEZA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

Á SINFRO COMPETE: 

I. Executar e conservar obras públicas; 

II. Orientar, controlar e executar as atividades referentes à manutenção de 

parques, praças, jardins e outros logradouros públicos e  administração do 

cemitério; 
III. Manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais; 
IV. Construir e conservar prédios municipais; 

V. Fiscalizar, autorizar e emitir alvará de construção e habite-se; 

VI. Elaborar cronograma e exercer  todas as atividades ligadas à manutenção da 

limpeza na cidade: capinação, roçagem, varredura e podagem de arvores em 

vias publicas; 

VII. Executar serviços de coleta de lixo; 

VIII. Conservação e manutenção de vias urbanas; 

IX. Construir e conservar poços artesianos e caixa d’agua; 

X. Atender e orientar, com cordialidade, a todos quanto busquem informações, 

apoio e serviços a serem prestados no serviço de desenvolvimento urbano. 
Secretário: JEZIEL RIBEIRO LOPES 

Contato: E-mail: secmobras@gmail.com  

Telefone: (91) 98012-2528 

Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h às 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

mailto:secmobras@gmail.com
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1 - Serviço: PODAGEM DE ÁRVORE EM VIAS PÚBLICAS  

Descrição: Serviços de poda de árvores em áreas públicas no municipio de 

Nova Timboteua. 

Público alvo: Cidadãos em geral 

Requisitos 

Necessários: 

 Endereço com ponto de referência de identificação do serviço 

solicitado, fotografia do vegetal demostrando a interferência; 

 Documento de identificação com foto; 

 CPF. 

Etapas 

do 

processo: 

1. Comparecer a secretaria municipal de Infraestrututra e Obras 

com os documentos requisitados; 

2. Após análise dos documentos, o pedido é repassado para o 

secretário para fazer a execução do serviço e quando os 

galhos das árvores se encotram em volta da fiação de alta 

tensão é feito um oficio e encaminhado para a rede Equatorial 

de Energia. 

 

Prazo para 

Prestação 

do serviço: 

15 dias. Podendo variar conforme demanda de serviços e ordem 

de pedidos. 

Acesso ao 

Serviço: 
Presencial. 

Taxa: Isento  

Previsão de 

atendiment

o: 

Ordem de chegada. 

Prioridade 

de 

Atendimen

to: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço 

de 

atendiment

o: 

. Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h às 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

 

 

2 - Serviço: ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

Descrição: Manutenção da rede de iluminação pública municipal nas áreas 

urbanas e rurais. 

Público alvo: Cidadãos em geral 

Requisitos 

Necessários: 

 Não é necessário apresentação de documentos; 

 Informar o nome; 

 Detalhar ao máximo o endereço e o local de onde está sendo 

solicitado o serviço. 
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Etapas do 

processo: 

1. Comparecer a secretaria municipal de Infraestrututra e 

Obras e iformar o local de onder será o realizado o 

serviço. 

Prazo para 

Prestação 

do serviço: 

5 dias. Podendo variar conforme demanda de serviços e ordem 

de pedidos. 

Acesso ao 

Serviço: 
Presencial. 

Taxa: Isento  

Previsão de 

atendimento

: 

Ordem de chegada. 

Prioridade 

de 

Atendiment

o: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço de 

atendimento

: 

Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h às 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

 

 

3 - Serviço: AUTORIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO  

Descrição: Documento que autoriza o sepultamento do cidadão no 

cemitério da cidade, contendo informações as pessoais, local e a 

data do sepultamento. 

Público alvo: Cidadãos em geral 

Requisitos 

Necessários: 

 Documento de identificação com foto do responsavel;  

 CPF do responsavel; 

 Comprovante de residencia do responsavel; 

 Documento de identificação com foto do falecido; 

 CPF do falecido;  

 Certidão de óbito. 

Etapas do 

processo: 

1. Comparecer a secretaria municipal de Infraestrututra e Obras 

com os documentos requisitados; 

2. Depois da analise dos documentos é feito o documento de 

autorização; 

3. O secretário e o responsável assinam o documento; 

4. O documento é encaminhado para o setor de tributos 

 

Prazo para 

Prestação 

do serviço: 

Imediato, com a Presença do Secretário 

Até 02 (dois) dias úteis com a ausência do mesmo. 

Acesso ao Presencial. 
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Serviço: 

Taxa: R$ 65,00 

Previsão de 

atendimento

: 

Ordem de chegada. 

Prioridade 

de 

Atendiment

o: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço de 

atendimento

: 

Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h as 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

 

 

 4 - Serviço: COLETA DE LIXO  

Descrição: Recolhimento do lixo úmido gerado pela população. 

Público alvo: Cidadãos em geral 

Requisitos 

Necessários: 

 Colocar o lixo corretamente de acordo com os dias de 

coleta para cada bairro antes das 7h da manhã.  

Etapas do 

processo: 

1. Colocar o lixo na frente dos imóveis ou em locais de 

facil remoção. 

Prazo para 

Prestação do 

serviço: 

   

Dias da semana  Bairros 

Segunda-feira Marambaia, Santa Rita, Paraíso, Loteamento Betim e 

Centro. 

Terça-feira Paraíso, Centro e Vila Terreirão. 

Quarta-feira Santa Rita, Centro e Vila São Raimundo. 

Quinta-feira Centro, Vila Timboteua e Vila da Curva. 

Sexta-feira  Centro, Marambaia, Paraíso e Loteamento Betim. 
 

Acesso ao 

Serviço: 
Não se aplica 

Taxa: Isento  

Previsão de 

atendimento: 
Não se aplica. 

Prioridade de 

Atendimento: 

Não se aplica. 

Endereço de 

atendimento: 
 Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h as 13h sexta-feira de 8h as 

12h 
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5 - Serviço: ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.   

Descrição: Alvará de construção corresponde a um documento/licença que 

tem como função regularizar e aprovar construções. 

Público alvo: Cidadão (pessoa fisíca) instituições público e privadas e 

empresas (pessoa jurídica)  

Requisitos 

Necessários: 

 Título de propriedade do imóvel; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

 Projeto arquitetonico 

 RG e CPF no caso de pessoa Fisíca; 

 CNPJ no caso de pessoa jurídica; 

 Comprovante de residência. 

Etapas do 

processo: 

2. O responsável pela obra deve se dirigir até a secretaria 

municipal de infraestrutura e obras, para solicitar o 

alvará de construção; 

3. É feita uma análise de toda a documentação por um 

engenheiro da secretaria; 

4. Com os documentos todos em ordem, o engenheiro deve 

ir até o local da construção para fiscalizar a obra e se ela 

está cumprindo todas as obediências da Lei Municipal 

nº 059/2005-codigo municipal de obras do municipio; 
5. Com a fiscalização do engenheiro o documento de 

alvará é emitido e assinado pelo secretário de 

infraestrutura e obras; 

6. Por fim, o documento é encaminhado para o setor de 

tributos para o pagamento da taxa.  

Prazo para 

Prestação 

do serviço: 

 De 7 a 10 dias . 

Acesso ao 

Serviço: 
R$20,00 em cima da porcentagem (%) da UFM 

Taxa: Por área total construída  

Previsão de 

atendimento

: 

Ordem de chegada  

Prioridade 

de 

Atendiment

o: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço de 

atendimento

: 

 Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h as 13h sexta-feira de 8h as 
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12h 

 

 

6 - Serviço: HABITE-SE  

Descrição: Trata-se de um documento que atesta que a residência foi 

construída de acordo com as normas estabelecidas pela 

Prefeitura local. 

Público alvo: Cidadão (pessoa fisíca) instituições público e privadas e 

empresas (pessoa jurídica)  

Requisitos 

Necessários: 

 Título de propriedade do imóvel; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

 Projeto arquitetonico; 

 Alvará de construção; 

 RG e CPF no caso de pessoa Fisíca; 

 CNPJ no caso de pessoa jurídica; 

 Comprovante de residência. 

Etapas do 

processo: 

1. Quando construção é concluida, o responsável pela obra 

deve se dirigir até a secretaria municipal de infraestrutura e 

obras, para solicitar o Habite-se; 

2. É feita uma análise de toda a documentação por um 

engenheiro da secretaria; 

3. Com os documentos todos em ordem, o engenheiro deve ir 

até o local da construção para fiscalizar a obra e se ela está 

cumprindo todas as obediências da Lei Municipal nº 

059/2005-codigo municipal de obras do municipio; 
4. Com a fiscalização do engenheiro o  Habite-se é emitido e 

assinado pelo secretário de Infraestrutura e obras e pela 

prefeita do municipio; 

5. Por fim, o documento é encaminhado para o setor de 

tributos para o pagamento da taxa.  

Prazo para 

Prestação do 

serviço: 

 De 7 a 10 dias 

Acesso ao 

Serviço: 
Presencial 

Taxa:  R$ 50,00 

Previsão de 

atendimento: 
Ordem de chegada  

Prioridade de 

Atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço de 

atendimento: 
 Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 
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Segunda-feira à quinta-feira de 7h as 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

 

 

7 - Serviço: LIMPEZA PÚBLICA.   

Descrição: Serviço básico para a manutenção da cidade como: varredura, 

capina e roçagem . 

Público alvo: Municipes em geral. 

Requisitos 

Necessários: 

 Não é necessário apresentação de documentos; 

 Informar o nome; 

 Detalhar ao máximo o endereço e o local de execução do 

serviço. 

Etapas do 

processo: 

1. O cidadão deve se dirigir até a secretaria muncipal de 

infraestrutura e obras quando houver necessidade de 

um dos serviços citados a cima, porém os serviços de 

manutenção básica de limpeza da cidade são feitos 

diariamente por servidores da referida secretaria. 

Prazo para 

Prestação 

do serviço: 

 De 1 a 3 dias úteis  

Acesso ao 

Serviço: 
Presencial 

Taxa: Isento  

Previsão de 

atendimento

: 

Ordem de chegada. 

Prioridade 

de 

Atendiment

o: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. 

(Lei Federal 10.048/2000) 

Endereço de 

atendimento

: 

 Endereço: AV: Barão do Rio Branco, 2312-Centro-Nova 

Timboteua. 

 

 

Segunda-feira à quinta-feira de 7h as 13h sexta-feira de 8h as 

12h 

 

 


