
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA 
 

 

 
 

Carta de Serviços ao Usuário 

 
 

O atendimento ao cidadão na entrega de políticas públicas de qualidade é sempre o objetivo finalístico 

da Gestão Pública, que deve primar pela modernização, eficiência, excelência e democratização de seus 

resultados, assegurando o princípio fundamental constitucional da cidadania. Desta forma, a Prefeitura Municipal 

de ALTAMIRA, cumprindo a Lei 13.460/2017, de 26 de junho de 2017, que estabelece a Carta de Serviços ao 

Cidadão, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, formas de acesso e 

respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A sua prática implica para a 

organização um processo de transformação sustentado em princípios fundamentais – participação e 

comprometimento, informação e transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm 

como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. Nesse sentido, convidamos os cidadãos a 

conhecer nossa Carta de Serviços e descobrir o que a prefeitura tem a oferecer. 

 

 
Serviços ao Usuário 

 
Ouvidoria 

Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na defesa dos direitos dos 

usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e encaminhamento das manifestações 

como: solicitações, denúncias, sugestões, reclamações e elogios. 
Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 30 (trinta) dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

 Rua Otaviano Santos, 2288 - ALTAMIRA-Pa. 

 Segunda a Quinta de 08:00hs as 14:00hs; 
https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/ 

 

 
 

Seção de Informações ao Cidadão, Fale Conosco 

Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a Lei de Acesso 
à Informação (Lei n° 12.527/2011). 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

http://www.altamira.pa.gov.br/site/portal-da-transparencia/ouvidoria/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 

20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade; 
- Atendimento geral ao cidadão: De imediato, respeitando-se apenas o 

 

 tempo de espera para atendimento de até 20 minutos. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

 Rua Otaviano Santos, 2288 - ALTAMIRA-Pa. 

 Segunda a Quinta de 08:00hs as 14:00hs; 
https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL  - SEMIS 

 
 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Dependendo do tipo de atendimento 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Resposta no ato a depender da situação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Acesso 2 – Bairro Premem– ALTAMIRA –Pa. 

Segunda a Quinta-feira, de 08:00 às 14:00. 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 
 (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEFIN 

 

Inscrição Municipal 

Após o registro da empresa na Junta Comercial, é necessário o cadastramento na prefeitura do 

município onde ela está estabelecida. O objetivo é obter o número de identificação municipal. Isso nada 

mais é do que a permissão de funcionamento. Pode ser conhecida também como: Cadastro Mobiliário, 

Inscrição Municipal, CCM (Cadastro do Contribuinte Mobiliário), Alvará, entre outras denominações 

que representam o mesmo significado, dependendo da aplicação e da localidade. 
Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 
1 - Contrato Social e Alterações (se houver); 

2 – Documentos Pessoais dos Representantes Legais; 
3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o representante); 

4 – Comprovante do Simples Nacional (caso seja optante); 

5 – Documento do Imóvel ou Contrato de Locação; 

6 – Comprovante do IPTU; 

7 – Vigilância Sanitária; 

8 – Habite-se dos Bombeiros; 

 9 – Habite-se de Uso. 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

De 5 (cinco) a 10 (dez) dias. 

Forma de atendimento e 
acesso 

Presencial e Eletrônico 

www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: sefin@altamira.pa.gov.br semad@altamira.pa.gov.br 
https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-
organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 

 

 

 
 

Inscrição Municipal - MEI 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 

1 – Declaração do MEI; 

2 – Documentos Pessoais dos Representantes Legais; 
3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o representante); 

 

 

 
 

 4 – Documento do Imóvel ou Contrato de Locação; 

5 – Comprovante do IPTU; 

6 – Vigilância Sanitária; 
7 – Habite-se dos Bombeiros; 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

De 5 (cinco) a 10 (dez) dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 

 

Certidão de Débitos Municipais – CNPJ (Empresas) 

A Certidão de Débitos Municipal é um documento onde consta a existência ou inexistência de dívidas 

ante como município em que a empresa está localizada. Por meio dela, é possível comprovar a 
idoneidade no que diz respeito aos débitos municipais: ISS, IPTU e demais tributações municipais. 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 
1 - Contrato Social e Alterações (se houver); 

2 – Documentos Pessoais dos Representantes Legais; 
3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o representante); 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 5 (cinco) Dias. 

Forma de atendimento e 
acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 

mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
mailto:semad@altamira.pa.gov.br
http://www.marituba.pa.gov.br/site/
http://www.marituba.pa.gov.br/site/
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 
 

 

 

 

Renovação da Licença de Funcionamento 

O Certificado de Licença de Funcionamento, após a primeira emissão, tem validade de 01(um) ano. No 
período de 30 dias antes da data de vencimento, deverá ser solicitada a renovação da Licença. 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 

1 - Contrato Social e Alterações (se houver); 

2 – Documentos Pessoais dos Representantes Legais; 
3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o representante); 

4 – Comprovante do Simples Nacional (caso seja optante); 

5 – Documento do Imóvel ou Contrato de Locação; 

6 – Comprovante do IPTU; 

7 – Vigilância Sanitária; 
8 – Habite-se dos Bombeiros; 

 
 9 – Habite-se de Uso. 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 5 (cinco) Dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 
 

 

 

 
 

ITBI 

Imposto sobre o Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Cálculo do Imposto. A base de cálculo é o 

valor venal dos bens ou direito transmitidos, assim entendido o valo pelo qual o bem ou direito seria 
negociado em condições normais de mercado para compra e venda à vista. 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 
1 – Documento do Imóvel; 

2 – Documentos pessoais dos Proprietários; 

3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o proprietário); 

4 – Comprovante do IPTU. 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

De 5 (cinco) a 10 (dez) dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 
 

mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 
 
 

Certidão de Débito Municipal (Imóvel) 

A Certidão de Débito Municipal é um documento onde consta e existência ou inexistência de dívidas 

ante como o município em que a empresa está localizada. Por meio dela, é possível comprovar a 
idoneidade no que diz respeito aos débitos municipais: ISS, IPTU e demais tributações municipais. 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 
1 – Documento do Imóvel ou contrato de locação; 

2 – Documentos pessoais dos Proprietários; 

3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o proprietário); 

4 – Comprovante do IPTU. 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 5 (cinco) dias. 

Forma de atendimento e 
acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 
 

 

 

 

Localização/ Revisão de Área 

O proprietário, compromissário ou usufrutuário do imóvel poderá solicitar a revisão de área para fins 

de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) quando constarem informações incorretas de área de 
terreno ou construção. 

Requisitos Nenhum 

Documentos Necessários Para a abertura do processo: 

1 – Documento do Imóvel; 

2 – Documentos pessoais dos Proprietários; 

3 – Procuração Reconhecida (caso não seja o proprietário); 

4 – Comprovante de Residêcia. 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

De 5 (cinco) a 10 (dez) dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial e Eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: tributos@altamira.pa.gov.br sefin@altamira.pa.gov.br 

https://www. https://altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-

organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/ 
 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA 

 
ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Requisitos Nenhum 

mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

Documentos Necessários Pagamento da taxa da Vigilância 

Documento do responsável pela empresa 

CNPJ 

Comprovante de endereço 

Contrato social se for o caso 

Alvara da Prefeitura 

Habits do Bombeiro 
PPRA, Esses são os documentos basicos, dependendo da atividade 

 

 podem ser exigidos licença SEMAT e outros 

Quem pode acessar? Qualquer Cidadão 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 15 (quinze) dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 
Rua Otaviano Santos, nº 2288, – ALTAMIRA-Pa, 

 Segunda a Sexta de 08:00hs as 14:00hs; 

  e-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 

  Fone: (093) 3515-1580 

https://www. https:// https://altamira.pa.gov.br/portal-da-

transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-saude/ 
 

 
 

 

mailto:rominabrito@altamira.pa.gov.br
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/
www.%20https:/altamira.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/secretaria-de-administracao-e-financas/

