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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de gestão que aponta 

efetivamente o papel social de uma organização ao informar aos cidadãos quais os 

serviços prestados, como acessar e obter os serviços e quais os compromissos e 

padrões de atendimentos são estabalecidos. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Altamira-PA, apresenta este relatório que está 

em conformidade e cumprido o disposto na Lei 13.460/2017, de 26 de junho de 2017, 

que estabelece a Carta de Serviços ao Cidadão. 

A sua prática implica na organização diante o processo de transformação sustentado 

em princípios fundamentais, quais sejam: participação e comprimetimento, informação 

e transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Sendo estes princípios 

relacionados com as premissas e foco no cidadão e indução do controle social, neste 

sentido, convidamos os cidadãos a conhecer a nossa Carta de Serviços e descobrir o 

que a Prefeitura tem a oferecer. 
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) 

 
Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo refere-se ao atendimento 

geral ao cidadão baseado na Lei de Acesso à informação (Lei n° 12.527.2011) e 

de protocolo geral de documentos/requerimentos, com encaminhamento aos 

setores competentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINALIDADE: SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

Serviço ao Usuario e 

Requisitos 
Arrecadação 

Quem pode acessar? Cidadão interessado (pessoas físicas e jurídicas) 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 

dias prorrogáveis por mais 10, conforme necessidade; 

- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: 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 n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: sefin@altamira.pa.gov.br; tributos@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-3476 

mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 
Responsável: APOLIANE LOPES GOMES 

Horário de Atendimento: 08h às 14h – Segunda a Sexta 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 

Telefone: (93) 3515-3476 

E-mail: sefin@altamira.pa.gov.br 

E-mail: tributos@altamira.pa.gov.br 

 

O SEFIN, órgão da Administração direta subordinada diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo. É dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

Compete:  

• Melhorar a eficiência na arrecadação, utilizando plenamente o potencial 

arrecadatório do Município; 

• Formular diretrizes e executar as atividades de lançamento, arrecadação e 

fiscalização dos tributos municipais; 

• Estimular a equidade horizontal e vertical da política tributária local, sempre 

tendo em vista o princípio constitucional da capacidade contributiva; 

• Executar a política de controle interno do Município através da normatização 

dos procedimentos, acompanhamento da gestão e realização de auditorias; 

• Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual; 

• Proceder ao registro contábil da administração financeira, patrimonial e 

orçamentária do Município; 

• Aperfeiçoar, juntamente com a Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

– DPGE, os sistemas de informação tributária e financeira; 

• Estimular a prática e a consciência da cidadania tributária; 

• Promover a inclusão social, através da educação fiscal e divulgação de 

informações; 

• Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da 

Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência; 

• Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros municípios 

com vistas à melhor realização dos seus objetivos. 

 

 

mailto:tributos@altamira.pa.gov.br
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DIVISÃO FAZENDÁRIA 

Compete: 

• Emitir notas fiscais avulsas, alvará de funcionamento e localização. 

• Cobranças. 

• Cadastrar empresas pessoas físicas e jurídicas. 

• Fiscalização fazendária em comércios. 

• Assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos relacionados. 

 

 

 

FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS 

Requisitos Arrecadação 

Quem pode acessar? Cidadão interessado (pessoas físicas e jurídicas) 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme necessidade; 

- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: 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 n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: sefin@altamira.pa.gov.br; tributos@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-3476 

FINALIDADE: SERVIÇO DE CADASTRO DO CONTRIBUINTE E FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL RELACIONADAS À TRIBUTAÇÃO 

Requisitos Arrecadação 

Quem pode acessar? Cidadão interessado (pessoas físicas e jurídicas) 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme necessidade; 

- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: 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 n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1835 

mailto:sefin@altamira.pa.gov.br
mailto:tributos@altamira.pa.gov.br


 

Rua Otaviano Santos nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-250, Altamira-PA                            

Contato: (93) 3515-3929 /Ramal 220/223/E-mail: seplan@prefeituradealtamira.com.br 

Página 9 de 66 

CONTABILIDADE 

Compete:  

• Lançar no sistema todas as despesas e receitas públicas. 

• Fazer prestação de contas quadrimestralmente. 

• Analisar o orçamento conforme receita e despesa. 

• Organizar e arquivar documentações contábeis. 

 
TESOURARIA 

Compete:  

• Controlar entrada e saída de recursos. 

• Efetuar pagamentos que sejam de interesse e obrigação do poder público. 

 

 

FINALIDADE:  COORDERNAR E CONTROLAR A CONTABILIDADE MUNICIPAL 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: contabilidade@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1835 

FINALIDADE: CONTROLAR ENTRADA E SAÍDA DE RECURSOS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: tesouraria@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

mailto:contabilidade@altamira.pa.gov.br
mailto:tesouraria@altamira.pa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 
 

Responsável: APOLIANE LOPES GOMES 

Horário de Atendimento: 08h às 14h (segunda a sexta) 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 

Telefone: (93) 3515-3929 

E-mail: semad@altamira.pa.gov.br 

E-mail: apolianegomes@altamira.pa.gov.br 

Compete: Nortear o planejamento das ações do governo de forma democrática e 

participativa, viabilizando a equidade dos serviços públicos, a melhoria da qualidade 

de vida da população visando assim mais prosperidade para Altamira. 

• Ser referência em gestão pública administrativa; 

• Observa os preceitos da legalidade e correlacionando projeto político do 

governo; 

A secretaria municipal de administração traçar políticas e diretrizes, estabelecer 

metas e normas;  

• Executar planos, programas, projetos e ações no âmbito administrativo, a 

elaboração, coordenação, execução, monitoramento, revisão, do plano diretor 

e orçamento municipal; 

• execução das diretrizes e programas da política urbana e territorial sustentável, 

de forma integrada com os demais órgãos da administração municipal. 

 
 
 

FINALIDADE: GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: semad@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-3929 

mailto:apolianegomes@altamira.pa.gov.br
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PATRIMÔNIO 

Compete:  

• Relacionar e identificar todos os bens existentes no município. 

• Controlar e fiscalizar os mesmos. 

 
PROCON 

Compete: O PROCON é um órgão que tem como objetivo informar, defender e 
orientar os consumidores na busca de solução para qualquer problema de consumo. 
Ao se sentir lesado, o consumidor deve fazer valer seus direitos. 

 
 
 
 
 
 

FINALIDADE: GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: semad@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-3929 

FINALIDADE: ORIENTAR E DEFENDER CONSUMIDORES 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: procon.altamira@gmail.com 

Site: www.altamira.pa.gov.br/site/procon 

Tel: (93) 3515-3929 

mailto:procon.altamira@gmail.com
https://altamira.pa.gov.br/procon-altamira/
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DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 

Compete:  

• Atender as requisições encaminhadas. 

• Controlar e fiscalizar os mesmos. 

• Comprar materiais. 

• Entregar mercadorias no almoxarifado. 

• Prestar contas junto a tesouraria. 

• Controlar e fiscalizar a saída dos materiais. 

 
 

SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS 

Compete:  

• Administração Distrital de Castelo de Sonhos 

FINALIDADE: ATENDER AS REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3246 – Esplanada do Xingu 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: altamiracpl@gmail.com 

Email: publicacaocplatm@gmail.com 

Tel: (93) 3515-2561 / 3515-1685 

FINALIDADE: GERENCIAR O DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Av. Santo Antônio, 40 – Sala 6 – Centro – CEP 68.379.200, 

Castelo de Sonhos/PA 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: subprefeitura2013@hotmail.com  

Tel: (93) 3515-2246 

mailto:subprefeitura2013@hotmail.com
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RECURSOS HUMANOS 

Compete:  

• Gerenciar a admissão e demissão de funcionários. 

• Calcular mensalmente a folha de pagamento e recibos de prestadores de 

serviços. 

• Fiscalizar através da folha de ponto a entrada e saída dos funcionários de seus 

postos de serviço. 

• Calcular e repassar mensalmente para a tesouraria os valores de empréstimos 

consignados. 

• Calcular e repassar para a tesouraria os direitos dos trabalhadores 

(contribuições sindicais). 

• Gerar e transmitir mensalmente a GEFIP que diz respeito ao repasse de INSS 

dos segurados. 

• Fazer a transmissão anualmente da RAIS (relação anual de informações 

sociais) para o pagamento do PASEP aos servidores com direito a receber. 

• Fazer a transmissão anual da DIRF (declaração de imposto retido na fonte) 

junto a receita federal. 

• Informações para processos de aposentadoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADE: GERENCIAR ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos n° 2288, bairro: Sudam 1 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: semad@altamira.pa.gov.br  

Tel: (93) 3515-1845 
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GUARDA MUNICIPAL 

Compete: 

• Chefe da Guarda Municipal – Coordenar, organizar escala e fiscalizar. 

• Fiscal de ronda – fiscalizar a presença do vigia no seu posto de trabalho através 

da frequência, como também está atento às possíveis anormalidades que 

venham existir. 

• Guarda Municipal – guarnecer os prédios públicos em regime de rodízio. 

• Serviços da Guarda Municipal 24h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADE: GUARNECER PRÉDIO PÚBLICOS, SEGURANÇA CIVIL  

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 
30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Uberaba, 2897, bairro Uirapuru 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: altamiracpl@gmail.com 

Email: publicacaocplatm@gmail.com 

Tel: (93) 3515-2561 / 3515-1685 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 
Responsável: WALDECIR ARANHA MAIA JÚNIOR 

Horário de Atendimento: 08h às 14h 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 

Telefone: (93) 3515-1845 

E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br 

Compete  

• Coordenar os programas, projetos, eventos e funções de caráter permanente 

afetos à sua área de atuação; 

• Coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao 

cumprimento de seus objetivos; 

• Definir políticas e programas relativos à área de planejamento e 

desenvolvimento econômico, estabelecendo diretrizes técnicas para execução 

das atividades das unidades da Administração Municipal; 

• Estabelecer normas para coordenar o planejamento das ações da 

Administração Pública Municipal, que compreendam a elaboração, 

acompanhamento, integração e avaliação dos instrumentos de planejamento; 

• Coordenar tecnicamente o modelo de gestão por programas e projetos; 

• Planejar, implantar e coordenar as políticas de reestruturação organizacional, 

qualificação gerencial e sistematização de informação, visando a modernização 

das atividades da Administração Municipal; 

• Estabelecer diretrizes técnicas que orientem as políticas, planejamentos e 

programas que subsidiem ações que promovam o desenvolvimento sustentável 

da cidade; 

• Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da 

Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência; 

• Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros municípios 

com vistas à melhor realização dos seus objetivos; 

• Assessorar o Prefeito em assuntos relativos à sua área de atuação; 

• Análises de Viabilidade técnico-financeiro. 
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TITULAÇÃO E LICENÇAS  

Compete: Em relação a Titulação, são desempenhadas as seguintes atividades: 

• Emissão de Títulos Definitivos 

• Regularização de imóveis urbanos e rurais 

• Regularização Fundiária 

Em relação às Licenças, são desempenhadas as seguintes atividades: 

• Alvará de contrução (aprovação, renovação, emissão, etc); 

• Certidão de Imóveis; 

• Habite-se/baixa de construção; 

• Desmembramento de terrenos; 

• Retificação e unificação de áreas 

• Loteamento – Alvará Ubarnização 

• Certidão de confrontação 

FINALIDADE’: ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

Descrição 

Licença municipal emitida quando a construção, reforma, 
ampliação e demolição em observância a atividade municipal de 
vigilância, controle e fiscalização do comprimento das exigências 
municipais a que se submete qualquer pessoa que pretende 
realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, 
bem como pretenda fazer armamentos ou loteamentos em terrenos 
particulares. 

Quem pode acessar? Cidadão (pessoa física); Instituições (Publicas/Privadas); 
Empresas (pessoa jurídica 

Prazo máximo para resposta 
30 dias uteis contados do Protocolo do Requerimento, em caso de 
regularidade da documentação (Lei Municipal n° 3195/14) Código 
de Obras Vigente. 

Requistos Necessários 

1. Requerimento devidamente assinado pelo 
proprietário/possuidor (original); 

2. Documento de identidade do proprietário (copia); 
3. Contrato social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica; 
4. Procuração se for o caso; 
5. Documento de posse/propriedade do imóvel atualizado onde 

será edificada a construção (Certidão de Registro, Escritura 
Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e venda 
com firma reconhecida em cartório (copia); 

6. Projeto em no mínimo 03 (três) vias, devidamente assinado 
pelo proprietário responsável técnico contendo todas as 
prescrições mínimas previstas; 

7. ART de Projeto e Execução da Obra, devidamente assinado 
pelo responsável técnico, seja para construção, reforma ou 
ampliação; 
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8. ART Cálculo estrutural (Projeto Estrutural) no caso de 
edificações unifamiliares, multifamiliares ou comerciais de 2 
(dois) pavimentos ou mais. 

9. Memorial Descritivo, contendo informações da edificação. 
10. 10. CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO emitida pela (SEFIN) 

OBSERVAÇÕES 

 O referido imóvel deverá estar em situação de regularidade 
fiscal, que será verificado por meio de consulta realizada pelo 
SEFIN; 

 Caso a titularidade do imóvel seja comprovada por meio de 
documento partícula, o imóvel deverá constar no cadastro 
Imobiliário Municipal, obrigatoriamente em nome do 
adquirente/comprador, sendo necessário realizar a 
transferência, observando o reconhecimento a ITBI. 

 Para a aprovação do projeto e emissão do Alvará de 
Construção, não será realizada conferencia IN LOCO, 
observando-se tão somente a documentação apresentada e o 
atendimento as prescrições ao Código de Obras Municipal. 

 Para a emissão do Termo de Habite-se/ baixa de Construção 
será realizada vistoria IN LOCO, observando as prescrições do 
Código de Obras Vigente Municipal e as características do 
terreno, não podendo haver divergências da área apresentada 
no documento de titularidade do imóvel, cadastro imobiliário 
municipal e projeto arquitetônico, caso contrário, deverá ser 
requerida a regularidade da área do imóvel por meio de Projeto 
de Retificação de Área, devidamente aprovado pelo município, 
anterior a emissão do respectivo Habite-se. 

 

1. Despachar via Protocolo para o Setor de Engenharia; 

2. Análise e verificação da documentação protocolada; 
3. Conferência e análise do processo pelo Setor de Engenharia, 

o mesmo é assinado e aprovado pelo Engenheiro do 
município, logo após será emitido uma taxa; 

4. Após confirmação do pagamento da taxa, o alvará é liberado. 

Prioridade de Atendimento Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); 
idosos (acima de 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 
crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000, Estatuto 
do Idoso 13.4666/2017). 

Taxas UFM 

Residencial - 0,3 x UFM por m² 

Comercial e prestador de serviço - 0,40 x UFM por m² 

Industrial 0,50 x UFM por m² 

Fachada e muro por metro linear 0,15 x UFM por m² 

Previsão de atendimento  Ordem cronológica 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br
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ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – RENOVAÇÃO 

 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – RENOVAÇÃO 

Descrição 

O ALVARA DE CONSTRUÇÃO é emitido pela prefeitura após a 
conclusão do processo de APROVAÇÃO DE PROJETO com validade 
estipulada no ato da emissão do mesmo. Caso a obra não seja 
concluída nesse período, e necessário requerer a RENOVAÇÃO DO 
ALVARÁ de construção. 

Público Alvo 
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Publicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica) com obras em andamento. 

Requisitos Necessários 

1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor 
(original); 

2. Cópia do ALVARA DE CONSTRUÇÃO inicial. 

Etapas do Processo 

1. Despachar via Protocolo para Setor de Engenharia; 
2. Analise e verificação da documentação protocolada; 
3. Após conferencia e análise do processo pelo Setor de Engenharia, 

o mesmo é assinado e aprovado pelo Engenheiro do município, 
sendo emitido uma taxa; 

4. Após confirmação do pagamento da taxa, a Renovação Alvará e 
liberado. 

Prazo para Prestação de 

Serviço 

30 dias uteis contados do Protocolo do Requerimento, em caso de 
regularidade da documentação (Lei Municipal n° 3195/14) Código de 
Obras Vigente. 

Acesso ao Serviço Presencial 

Taxa em UFMS 

Residencial 10 x UFM por m² 
Comercial e prestador de serviço 20 x UFM por m² 
Industrial 30 x UFM por m² 

Previsão de 

Atendimento 
Ordem Cronológica 

Prioridade de 

Atendimento 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, 
a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos (acima de 
60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000, Estatuto do Idoso 13.4666/2017). 

Local de Atendimento e 

horário 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 
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ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO 
 

ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO 

Descrição 

Para demolir uma edificação e necessário providenciar a licença 
previa. O Alvara de Licença para DEMOLIÇÃO e o primeiro passo 
para se obter a CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO, que e a certificação de 
que a área construída foi demolida conforme aprovada no 
licenciamento. 

Público Alvo 
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Publicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Requisitos Necessários 

1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor 
(original); 

2. Documento de  identidade do proprietário/possuidor do imóvel 
(copia); 

3. Contrato social, em se tratando de Pessoa Jurídica; 
4. Procuração se for o caso; 
5. Título de posse/propriedade que poderá ser: Certidão de registro do 

imóvel, Escritura Pública de Compra ou Venda ou Contrato de 
Compra e venda com firma reconhecida em cartório (copia); 

6. PROJETO ARQUITETONICO ou CROQUI considerando toda a 
área a ser demolida, em escala 1:500. Deverá constar também, 
OBRIGATORIAMENTE, a edificação inserida no perímetro do lote; 

7. DECLARAÇÃO do proprietário apresentando o local (endereço 
completo) onde será realizada a disposição dos resíduos; 

8. DECLARAÇÃO do proprietário se responsabilizando pela na 
afetação aos vizinhos, assumindo quaisquer possíveis danos e 
prejuízos que venham a ocorrer; DECLARAÇÃO do proprietário se 
responsabilizando pelo não descarte de quaisquer materiais, 
entulho e demais resíduos que venha a prejudicar a circulação nas 
vias públicas, principalmente no entorno da edificação; 

9. DECLARAÇÃO do proprietário apresentando o local (endereço 
completo) onde será realizada a disposição dos resíduos; 

10. ART do projeto Arquitetônico/Croqui emitida por profissional 
legalmente habilitado, devidamente assinada; 

11. Para a execução de demolição PARCIAL ou TOTAL de edificação 
que tenhas 2 (dois) ou mas pavimentos ou possuam mais de 8,0 
metros de altura, ou ainda em situação especificas a serem 
determinadas pelo setor competente, será OBRIGATORIA a 
emissão de ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica) 
vinculada a execução da demolição, emitida por engenheiro civil. 

Etapas do Processo 1. Despachar via Protocolo para Setor de Engenharia; 

2. Analise e verificação da documentação protocolada; 
3. Após conferencia e análise do processo pelo Setor de Engenharia, 

é marcada e realizada uma Vistoria IN LOCO; 
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto/croqui 

com a situação real do imóvel a ser demolido, o mesmo e aprovado 
e emitido o alvará de demolição pelo engenheiro do município; 

5. O mesmo é assinado e aprovado pelo Engenheiro do município, 
sendo emitido uma taxa; 

6. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará de Demolição 

é liberado. 
Prazo para Prestação de 

Serviço 

30 dias uteis contados do Protocolo do Requerimento, em caso de 

regularidade da documentação (Lei Municipal n° 3195/14) Código 
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ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO 

de Obras Vigente. 

Acesso ao Serviço Presencial 

Taxa em UFMS 

Residencial 0,07 x UFM por m² 

Comercial e prestador de serviço 0,10 x UFM por m² 

Industrial 0,15 x UFM por m² 

Previsão de Atendimento Ordem Cronológica 

Prioridade de Atendimento 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

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

idosos (acima de 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000, Estatuto do 

Idoso 13.4666/2017). 

Local de Atendimento e 

horário 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

 
HABITE-SE 
 

HABITE-SE / BAIXA DE CONSTRUÇÃO 

Descrição O HATIBE-SE é um documento que atesta a regularidade do 

imóvel perante as exigências (legislação local) estabelecidas pelo 
município para a aprovação de projetos. A emissão do respectivo 
documento pelo município atesta que o mesmo se encontra em 
condições de ser habitado, verificando a correspondência da obra com os 
dados do projeto inicialmente aprovado. 

Público Alvo Cidadãos (pessoa física); Instituições (Publicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica) com obras concluídas. 

Requisitos Necessários 1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário 
(original); 

2. Documento de identidade do proprietário/possuidor do imóvel 
(copia); 

3. Contrato social, em se tratando de Pessoa Jurídica; 

4. Procuração se for o caso; 

5. Cópia do Alvara de Construção. 

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br
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HABITE-SE / BAIXA DE CONSTRUÇÃO 

Observações • O referido imóvel deverá estar em situação de regularidade fiscal, 
que será verificado por meio de consulta realizado no 
departamento de 
arrecadação do município. 

• Para a emissão do habite-se/ baixa de construção será realizada 
vistoria IN LOCO, observando aos documentos apresentados com 
a real situação da edificação, não podendo haver divergências da 
área apresentada com documento de titularidade do imóvel, 
cadastro imobiliário municipal e projeto arquitetônico, caso 
contrário, deverá ser requerida a regularidade da área do imóvel por 
meio de Projeto de Retificação de área, devidamente aprovado pelo 
município, anterior a emissão do respectivo habite-se. 

Etapas do Processo 1. Despachar via Protocolo para   Setor de Engenharia; 

2. Analise e verificação da documentação protocolada; 

3. Após conferencia e análise do processo pelo Setor de Engenharia, 
é marcada e realizada uma Vistoria IN LOCO; 

4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto, laudo 
técnico com a situação real do imóvel, o mesmo e assinado e 
aprovado pelo engenheiro do município sendo emitido uma taxa; 

5. Após confirmação do pagamento da taxa, é emitida o termo de 

Habite-se 

Taxa de UFM Residencial 0,15 x UFM por m²;  

Comercial e prestador de serviço 0,25 x UFM por m² 
Industrial 0,35 x UFM por m² 

Previsão de Atendimento Ordem Cronológica 

Prioridade de 

Atendimento 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a 

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

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

Federal 10.048/2000, Estatuto do Idoso 13.4666/2017). 

Local de Atendimento e 

horário 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

  Tel: (93) 3515-1845 
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SETOR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Compete: 

• Controle e vistoria de obras no munícipio; 

• Cumprimento das especificações de uso e ocupação de solo conforme o Plano 

Diretor da cidade; 

• Execução de embargos 

• Emissão de Placas de Licença de Construção e relatórios de fiscalização; 

 
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Compete: 

• Realiza estudos técnicos, análises e acompanhamento, relativos a serviços de 

engenharia, arquitetura e urbanismo; 

• Elaboração de Projetos, execução e acompanhamento de obras 

 

FINALIDADE: CONTROLE E VISTORIA DE OBRAS NO MUNÍCIPIO 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

FINALIDADE: ESTUDOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO 

E/OU ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br
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SETOR DE OBRAS E TOPOGRAFIA 

Compete: 

• Execução de Projetos elaborados pelo Setor de Engenharia e Arquitetura 

• Execução de obras e reformas em prédios da administração pública 

• Execução de obras e reformas de caractér civil; 

• Levamento topográfico 

 
SETOR DE CONVÊNIOS 

Compete: 

• Elaboração de Projetos de aquisição de máquinas e equipamentos, construção 

e reformas, e em investimentos matrizes produtivas de desenvolvimento 

econômico-social 

• Masueio da Plataforma + Brasil e ferramentas correlatas 

 
 

FINALIDADE: EXECUÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

FINALIDADE: EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS/PRIVADOS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua Otaviano Santos, n° 2288, bairro: Sudam I 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: seplan@altamira.pa.gov.br 

Tel: (93) 3515-1845 

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Responsável: MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Horário de Atendimento: 08h às 14h (segunda a sexta) 

Endereço: Rua 07 de Setembro, bairro Esplanada do Xingu (próximo ao 

Supermercado Nossa Horta). 

Telefone: (93) 3515-1033 

E-mail: maxcineipacheco@altamira.pa.gov.br  

E-mail: procuradoriasemed@altamira.pa.gov.br 

Compete: Garantir a melhoria das condições educacionais, culturais e desportivas da 

população, através do trabalho participativo de qualidade, formando cidadãos críticos 

para que possam agir construtivamente na transformação da sociedade. 

 

• Realizar acompanhamento pedagógico nas escolas a fim de atender as 

necessidades reais de cada comunidade escolar; 

• Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos coordenadores de programa a fim 

de atender as demandas das escolas municipais; 

• Construir de maneira coletiva um sistema organizado de atendimento a todos 

os que precisarem dos serviços da SEMED; 

• Fortalecer os eventos escolares que fazem parte do calendário do município; 

• Ativar o Programa de Informática nas escolas da zona rural e urbana; 

• Formular e articular as políticas públicas de Educação de forma integrada com 

as políticas estaduais e federais e com os demais órgãos ou entidades que 

atuam nestas áreas; 

• Implantar as diretrizes para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos do Município; 

• Planejar, oferecer e coordenar os serviços de Educação Básica para crianças 

e adolescentes, articulando-os com as ações de assistência social, esporte, 

lazer, cultura e promoção da cidadania, desenvolvidas pela Secretaria 

Assistência Social; 

• Coordenar e elaborar a implementação do Plano Municipal de Educação, com 

base nas diretrizes emanadas do Conselho Municipal de Educação, dos planos 

estadual e nacional de Educação; 
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• Promover levantamentos e pesquisas de natureza educacional e pedagógica; 

• Coordenar a atividade de organização escolar nos aspectos pedagógicos e 

administrativos; 

• Coordenar o Cadastro Escolar e Censo Escolar; 

• Implementar ações para a consolidação do Sistema Municipal de Ensino; 

• Propor ações que consolidem a gestão democrática na Rede Municipal de 

Ensino; 

• Gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação; 

• Registrar, avaliar e divulgar ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação; 

• Coordenar os programas, projetos e funções de caráter permanente afetos à 

sua área de atuação; 

• Coordenar as atribuições dos Departamentos subordinados, visando ao 

cumprimento de seus objetivos; 

• Fomentar acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades 

oficiais, agentes diversos da comunidade e instituições nacionais e estrangeiras 

ligadas à política de Educação; 

• Formular, em conjunto com as demais Secretarias da Prefeitura de Altamira, 

em consonância com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 

projetos para captação de recursos para financiar programas e ações na área 

educacional; 

• Atuar no controle dos procedimentos internos e favorecer o controle externo 

das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de 

competência; 

• Prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à sua área 

de atuação; 

• Assessorar o Prefeito em assuntos relativos à sua área de atuação. 

OBJETIVOS 

Desenvolver um trabalho significativo em cooperação com todos os setores que 

compõem a Secretaria de Educação no sentido de proporcionar a todos os munícipes 

uma educação pública de qualidade. 
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MATRICULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: MATRICULAS 

Descrição 
Terá vaga assegurada o candidato cadastrado que efetuar 

a matricula dentro do prazo estabelecido. 

Público Alvo Pessoa Física (alunos em idade Escolar) 

Requisitos Necessários 

1. Conta de luz atualizada (cópia e original) 

2. Certidão de nascimento do candidato ou carteria de 

idade (cópia ou original); 

3. CPF caso possua (cópia e original) 

4. Comprovante de escolaridade para os alunos 

transferidos de escolas particulares 

Etapas do Processo 

Os pais ou resposáveis devem procurar 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 de Prestação de 

Serviço 

O período de matrícula é amplamente anunciado pela Prefeitura 

e Secretária Municipal de Educação. 

Acesso ao Serviço Presencial. 

Taxa Insento. 

Previsão de Atendimento Ordem de chegada. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Rua 07 de Setembro, bairro Esplanada do Xingu Atendimento: 

08:00 às 14:00 

Email:  procuradoriasemed@altamira.pa.gov.br  

Tel: (93) 3515-1845 
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DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

Descrição 
A declaração de transferência comprova a série que o 

akluno se encontra permitindo a matrícula em outra escola. 

Público Alvo Pessoa Física  

Requisitos Necessários Solicitação pelos pais ou resposável legal do aluno, ou ainda pelo 

aluno maior de idade. 

Etapas do Processo 

O Processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

documentação do aluno, juntamente com o arquivo da escola. Se 

todos os documentos e conferência estiverem em conformidade 

é emitido a declaração. 

Quem pode solicitar Solicitação pelos pais ou resposável legal do aluno, ou ainda pelo 

aluno maior de idade 

Acesso ao Serviço Presencial. 

Taxa Insento. 

Período de solicitação Durante o ano letivo. 

Previsão de Atendimento Ordem de chegada. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Nas Escolas da rede municipal de ensino 

 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1845 
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HISTÓRICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: HISTÓRICO ESCOLAR 

Descrição 

O Histórico Escolar é solciitado as Unidades Escolares, 

quando o aluno é concluiente, transferido ou desistente. O 

Histórico Escolar é documento indispensável para 

regularizar e comprovar a vida escolar do aluno. 

Público Alvo Pessoa Física  

Requisitos Necessários Solicitação pelos pais ou resposável legal do aluno, ou ainda pelo 

aluno maior de idade. 

Etapas do Processo 

O Processo se inicia na própria escola, onde é conferida a 

documentação do aluno, juntamente com o arquivo da escola. Se 

todos os documentos e conferência estiverem em conformidade 

é emitido a declaração. 

Quem pode solicitar Solicitação pelos pais ou resposável legal do aluno, ou ainda pelo 

aluno maior de idade 

Acesso ao Serviço Presencial. 

Taxa Insento. 

Período de solicitação Durante o ano letivo. 

Previsão de Atendimento Ordem de chegada. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Nas Escolas da rede municipal de ensino 

 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1845 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR 

Descrição 

O transporte escolar é um serviço de atendimento aos 

alunos matriculados da Rede Pública Municipal e Estadual 

com idade de 4 a 17 anos, que estão frequentando a 

educação infantil, ensino fundamental e médio. Para dar 

assistência às crianças é disponibilizado o serviço de um 

monitor escolar. 

Público Alvo 
Pessoa Física (Alunos matriculados na Rede Municipal e 

Estaudal de Ensino) 

Requisitos Necessários Solicitação pelos pais ou resposável legal do aluno, ou ainda pelo 

aluno maior de idade. 

Etapas do Processo 

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

isento a pessoa ou responsável deverá procurar pessoalmente a 

Secretaria Municiapl de Educação ou a própria escola para 

solicitar o Transporte Escolar. 

Quem pode solicitar Alunos matriculados na rede municipal e estadual. 

Acesso ao Serviço Presencial. 

Taxa Insento. 

Período de solicitação Durante o ano letivo. 

Previsão de Atendimento Ordem de chegada. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Nas Escolas da rede municipal de ensino 

 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1845 
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FINALIDADE: ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO 

Descrição 

É uma sala de recursos para alunos com deficiência, tem 

como função complementar ou suplementar a formatação 

do aluno por meio de disponibilização de serviços, recursos 

de acessibilidade e estratégias que eliminem barreiras para 

a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem. 

Público Alvo 
Pessoa Física (alunos públicos alvo da Educação 

Especial). 

Requisitos Necessários O aluno tem que ser público da Educação Especial. 

Etapas do Processo 

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 a escola que tenha o AEE para ele 

frequentar no contra turno. 

Prazo para prestação de 

Serviço 
De acordo com as vagas disponíveis. 

Acesso ao Serviço Presencial. 

Taxa Insento. 

Período de solicitação Durante o ano letivo. 

Previsão de Atendimento Ordem de chegada. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Nas Escolas da rede Municipal de Ensino. 

 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1845 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 
Responsável: MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO 

Horário de Atendimento:  08h às 14h (segunda a sexta) 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: mariadasneves@altamira.pa.gov.br  

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SEMIS através da Assistência Social, oferta serviços que são direito de todo 

cidadão, ligados diretamente ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social dos cidadãos, ou 

seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas 

dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Com um 

modelo de gestão participativa, o SUAS articula os esforços e os recursos dos 

municípios, estados e União para execução e o financiamento da Políticas Nacional 

de Assistência Social: 

• CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

• CADASTRO ÚNICO 

• UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

 

Compete: 

CRAS I: 

(93) 99119-0117 

(93) 99230-0678 

CRAS II: 

(93) 99117-6235 

(93) 99114-7204 

CRAS III: 

(93) 99198-2025 

(93) 9245-9547 

‘ 

CADÚNICO:  

(93) 99109-3358 

(93) 99230-4814 

(93) 99172-6844 

CREAS: 

(93) 99235-8148 
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Ofertar serviços de qualidade através de implementação dos serviços 

socioassistencias, voltados a indivíduos, as famílias e a diversos segmentos sociais 

em situação de vulnerabilidade, risco e aos cidadãos que dela necessitarem. 

Divulgar a história e manifestações culturais do município. A secretaria contribuiu para 

a democratização o acesso a arte e a cultura e tem uma dimensão abrangente, 

descentralizadora e democrática. A missão da secretaria é formular e implementar 

políticas públicas visando a excelência na preservação do patrimônio cultural, no 

estímulo a produção artística e na garantia de acesso aos bens culturais 

COORDENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Coodenadora: Gabriela Maria Gomes Macieira 

 

 

 

FINALIDADE: ATENDER PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Descrição 

Resgatar da dignidade de pessoas com deficiência que 

vivem em condição de vulnerabilidade; tratar com 

exclusividade e respeito pessoas com deficiência. 

Público Alvo Pessoas com deficiências. 

Requisitos Necessários Possuir algum tipo de deficiência e comprovação do estado de 

vulnerabilidade. 

Etapas do Processo 

Deve procurar a Coordenadoria Especial da Pessoa com 

Deficiência através do telefone da SEMIS ou presencialmente no 

Prédio da SEMIS para se cadastrar, após a identificação a equipe 

especializada para coordenação dará as orientações quanto aos 

processos. 

Prazo para prestação de 

Serviço 
Anual 

Acesso ao Serviço Presencial, telefone ou e-mail. 

Atendimento Prioritário 

Atendimento Preferenciais e portadores de necessidades 

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

(superior a 60 anos); gestantes; lactantes; pessoas com criança 

de colo e obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do idoso: 

13.466/2017. 

Local / Horário de 

atendimento 

Nas Escolas da rede Municipal de Ensino. 

 08:00 às 14:00 

Tel: (93) 3515-1845 
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CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social. É um local público, localizado prioriariamente em áreas de maior 

vulnerabilidade social, onde são oferecidos serviços de Assistência Social, com o 

objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. O CRAS 

oferta o Serviçi de Proteção e Atendimento Integra à Famiília (PAIF) e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também 

são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no 

CADASTRO ÚNICO para Porgramas Sociais do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: CRAS – ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Descrição Cada serviço/programa possui requisitos específicos. 

Quem pode acessar? 

População que está em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da probreza, privação ou ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização 

de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social, 

discriminação de gênero, étnicas e por deficiência. 

Prazo de resposta 

O atendimento aos usuários do CRAS é imeditato, porém a 

concessão de benefícios, efetivação da prestação de serviços ou 

inserção nos programas sociais possuem suas particularidades, 

fluxo de processos e prazos independentes. Essas informações 

são prestadas ao usuário no deocrrer do seu atendimento. 

Forma de atendimento e 

acesso 

O atendimento aos usários no CRAS é imediato, porém, a 

concessão de benefícios, efetivação da prestação de serviços ou 

inserção nos programas sociais possume suas particularidades, 

fluxo de processos e prazos independentes. Essas informações 

são prestadas ao usuário no decorrer do seu atendimento. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Zona Urbana: Presencial por ordem de chegada. 

Zona Rural: Equipes volantes realizam a busca ativa. 

Local / Horário de 

atendimento 

CRAS I:                /   CRAS II             /    CRAS III 

(93) 99119-0117   / (93) 99117-6235 / (93) 991982025 

(93) 99230-0678   / (93) 99114-7204 / (93) 992459547 
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PROTEÇÃO A ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 

O serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia (PAIF) é oferecido em todos 

os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo apoiar 

as famílias, prvenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é 

realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de procedimentos relizados com objetivo 

de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de 

intervenção na vida socual de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades 

das famílias e da continuidade, promovendo espaços coletivos e escuta e troca de 

vicências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: CRAS – ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Requisitos Atendimento mediante visita da Assistencia Social. 

Quem pode acessar? 

Podem participar do PAIF famílias em situação de 

vulnerabilidade social. São prioritários no atendimento os 

beneficarios que atendem os critérios de participação de 

programas de transferência que atendem os critérios de 

participação de programas de transferência de renda e 

benefícios assistenciais de programas de transferência de 

renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência 

e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

fragilidade. 

Prazo de resposta máximo Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de atendimento e 

acesso 

Para participar do PAIF, é necessário procurar o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) mais prximo da sua 

residência 

Local / Horário de 

atendimento 

CRAS I:                /   CRAS II             /    CRAS III 

(93) 99119-0117   / (93) 99117-6235 / (93) 991982025 

(93) 99230-0678   / (93) 99114-7204 / (93) 992459547 
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias 

com crianças entre zero e seis anos para promover seu desenvolvimento integral. É 

uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para 

a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em 

atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no 

desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Foi instituído por meio 

do Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579, de 

22 de novembro de 2018, de caráter intersetorial e com a finalidade de promover o 

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família 

e seu contexto de vida. 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. 

Descrição A família deve estar inserida no cadastro único. 

Quem pode acessar? 

O Criança Feliz tem como público prioritário: 
 

▪ Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas 
famílias beneficiárias do Bolsa Família; 

▪ Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias 
beneficiárias do BPC2; 
 

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

em razão da aplicação de medida protetiva prevista no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Prazo de resposta 30 dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Para participar do Programa Criança Feliz é necessário 
procurar o  Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) mais próximo 

da sua residência. 

Local / Horário de 

atendimento 

CRAS I:                /   CRAS II             /    CRAS III 

(93) 99119-0117   / (93) 99117-6235 / (93) 991982025 

(93) 99230-0678   / (93) 99114-7204 / (93) 992459547 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. 

São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com 

a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações 

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 

histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

Compete: 

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de 

promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e 

afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

 

 

 

 

 

FINALIDADE: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 

Quem pode acessar? 

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com 

deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de 

trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens 

que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem 

amparo da família e da comunidade ou sem acesso a 

serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no 

Cadastro Único. 

Prazo de resposta Conforme o fluxo de atendimento dos casos. 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presenciaç, demanda espontânea. 

Local / Horário de 

atendimento 

CRAS I:                /   CRAS II             /    CRAS III 

(93) 99119-0117   / (93) 99117-6235 / (93) 991982025 

(93) 99230-0678   / (93) 99114-7204 / (93) 992459547 
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CADÚNICO 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que 

identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população. Nele são registrafas informações como: características da residência, 

identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outros. E tornou-se o 

principal instrumento para seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas Federais, sendo 

usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de 

Energia Elétrica, do Programa Minha casa Vida, Bolsa Verde, entre outros. 

FINALIDADE: CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS  

Requisitos 

• Ter uma pessoa responsável pela família (RF) com idade 

mínima de 16 anos; 

• Para o resposável pela família, de preferência uma mulher, 

é necessário o CPF ou Título de Eleitor; 

• Apresentar pelo menos um documento de todas as pessoas 

da família como: 

▪ Certidão de Nascimento; 

▪ Certidão de Casamento; 

▪ CPF; 

▪ Carteira de Identidade (RG) 

▪ Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena 

(RANI) 

▪ Carteira de trabalho; ou Título de Eleitor 

• Levar comprovante de endereço, que pode ser conta de 

água ou luz. 

Quem pode acessar? 

• Famílias com renda mensal até meio salário mpinimo por 

pessoa; 

• Famílias com renda mensal total de até três salários 

mínimos; ou 

• Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde 

que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em 

programas sociais nas três esferas de governo; 

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

a família – também podem ser cadastradas. 

Prazos para resposta 

As pessoas atendidas conforme ordem de chegada, respeitando 

as prioridades estabelecidas na Lei n° 10.048 de 08 de 

novemnbro de 2000. 

Atendimento geral ao cidadão: de imediato, respeitando apenas 

o tempo de espera para coleta e registro de dados, atendimentos 

de até 20 minutos. 

Forma de atendimento  Presencial e por ligação. 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família. A 

seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas 

informaram no Cadastro Único e das regras do programa. Não há interferência de 

ninguém nesse processo. 

A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no 

município, em relação à estimativa de famílias pobres feita para essa localidade. Além 

disso, o governo federal precisa respeitar o limite orçamentário do programa. As 

famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido 

pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e enviado para a casa delas pelos Correios. 

Junto com o cartão, a família recebe um panfleto com explicações sobre como ativá-

lo, o calendário de saques do Bolsa Família e outras informações. O Bolsa Família é 

dinâmico, isto é, todos os meses, há famílias que entram e outras que saem do 

programa. 

 

FINALIDADE: CADÚNICO PARA BUSCAR ACESSO PARA O BOLSA FAMÍLIA 

Requisitos A família deve estar inserida no cadastro único 

 
 

Quem pode acessar? 

▪ Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; 

▪ 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. 

Prazo máximo 

para resposta 
Conforme liberação do Governo Federal 

Forma de 

atendimento e e 

acesso 
▪ Presencial, demanda espontânea 

Local / Horário 
de atendimento 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade 

pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que 

estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 

A unidade oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas famílias e serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além 

de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais 

serviços públicos existentes no município, no CREAS também se oferece 

informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação 

pessoal e estimula a mobilização comunitária. 

 

FINALIDADE: REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 

 

 
Quem pode acessar? 

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com 
violação de direitos, como: violência física, psicológica e 
negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar 
devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; 
abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual 
e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do 
Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de 
Liberdade Assistida 

▪ e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre 

outras. 

Prazo máximo 

para resposta 

Varia de acordo com a complexidade dos casos, adesão do 
indivíduo/família ao atendimento, efetividade das ações 
intersetoriais e metodologia de atendimento. 

Forma de 

atendimento  e 

acesso 

Demanda espontânea 

▪ O cidadão também pode ser encaminhado ao CREAS pelo Serviço 
Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da 
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos 
do sistema de Garantia de Direitos (Como Ministério Público). 

Local / Horário 
de atendimento 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 
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ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DE MENINOS E MENINAS (ECOM) 

Visa assegurar a proteção à criança e adolescente que se encontram em situação de 

risco pessoal e social e que tenham necessidade de permanecer temporariamente 

sob amparo (até 72 horas), até que sejam tomadas as providencias cabíveis ao seu 

caso. Sendo Órgão do próprio município, oferece 20 vagas atuamente. 

 

FINALIDADE: ASSEGURAR A PROTEÇÃO À FAMÍLIA 

Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 

 

 
Quem pode acessar? 

Meninos e Meninas em situação de risco pessoal e social, com 
violação de direitos, como: violência física, psicológica e 
negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar 
devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; 
abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual 
e/ou raça/etnia; decorrência de violação de direitos; cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade 
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por 
adolescentes, entre outras. 

Prazo máximo 

para  resposta 

Varia de acordo com a complexidade dos casos, adesão do 
indivíduo/família ao atendimento, efetividade das ações 
intersetoriais e metodologia de atendimento. 

Forma de 

atendimento 

Demanda espontânea 

▪ O cidadão também pode ser encaminhado ao CREAS pelo Serviço 
Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da 
assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos 
do Ministério Público 

Local / Horário 
de atendimento 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Otaviano Santos nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-250, Altamira-PA                            

Contato: (93) 3515-3929 /Ramal 220/223/E-mail: seplan@prefeituradealtamira.com.br 

Página 41 de 66 

OASIS 

Abrigo institucional / Casa de passagem para a população de rua, sendo cruado em 

29/05/2020, tendo capacidade para 20 adultos e/ou famílias. Neste trimestre 

recebemos 11 novos casos entre eles encaminhados pelo Conselho Tutelar, CRAS, 

Parapaz, UPA. É um ambiente conflituoso e violento, pois temos idosos, jovens e 

usuários de álcool e drogas. É mantido pela Prefeitura Municipal de Altamira e a 

alimentação (almoço) de segunda a sábado é oferecido pelo restaurante popular. 

FINALIDADE: ASSEGURAR A PROTEÇÃO AO INDIVIDUO  

Requisitos 
Atendimento mediante visita da Assistente Social ou demandado elo 

Conselho Tutelar, CRAS, PARAPAZ, UPA. 

 

 
Quem pode acessar? 

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com 
violação de direitos, como: violência física, psicológica e 
negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar 
devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; 
abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual 
e/ou raça/etnia; decorrência de violação de direitos; cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade 
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por 
adolescentes, entre outras. 

Prazo máximo 

para  resposta 

Varia de acordo com a complexidade dos casos, adesão do 
indivíduo/família ao atendimento, efetividade das ações 
intersetoriais e metodologia de atendimento. 

Forma de 

atendimento  
Demanda espontânea 

Local / Horário 
de atendimento 

Endereço: Rua Acesso 2 – Bairro Premem. 

Telefone: (93) 3515-2306 | (93) 3515-3462 

E-mail: secretariasemutservicosocial@outlook.com 

 

RESTAURANTE POPULAR 

Tem como objetivo oferecer uma refeição de qualidade e baixo custo, contribuindo 

com a redução do quadro de vunerabilidade social e insegurança alimentar e 

nutricional, melhorando a qualidade e a perspectiva de vida daqueles que dela fazem 

uso. Sendo a preço popular de R$ 5,00 e deleveru com marmita no valor de R$ 6,00. 

FINALIDADE: ASSEGURAR SEGURANÇA ALIMENTAR 

Requisitos Sem requisitos para utilização 

Quem pode acessar? Livre acesso pela população em geral. 

Valor R$ 5,00 presencial; R$ 6,00 Delevery (Almoço) 

Forma de 

atendimento  
Presencial ou telefone 

Local   Endereço 125, R. 7 de Setembro - Centro 

COORDENAÇÃO DE CULTURA 
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Tem como missão ofertar serviços de qualidade através de implementação dos 

serviços socioassistencias, voltados a indivíduos, as famílias e a diversos segmentos 

sociais em situação de vulnerabilidade, risco e aos cidadãos que dela necessitarem. 

Divulgar a história e manifestações culturais do município. A secretaria contribuiu para 

a democratização o acesso a arte e a cultura e tem uma dimensão abrangente, 

descentralizadora e democrática. A missão da secretaria é formular e implementar 

políticas públicas visando a excelência na preservação do patrimônio cultural, no 

estímulo a produção artística e na garantia de acesso aos bens culturais 

 

FINALIDADE: PROMOVER A CULTURA MUNICIPAL 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Toda a população 

Prazo máximo para  

resposta 
Até 30 dias 

Forma de atendimento Presencial, online e telefone 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua das palmeiras com Trav. 13 de maio, s/nº – Uirapuru 

Horário: 08h às 14h; Contato telefônico: (93) 3515-7382 

E-mail: marcelodias@altamira.pa.gov.bR; secult.altamira@gmail.com 

 

COORDENAÇÃO DE ESPORTES 

Levar a prática de esportes e lazer para todos os segmentos da população é a 

principal meta. Entre suas prioridades, destacam-se programas para recreação em 

bairros, praças e outros espaços públicos. Cabe também à secretaria incentivar o 

esporte amador, administrar os Centros Esportivos e Recreativos instituídos e 

mantidos pelo Município. Tudo pautado pela participação popular no desenvolvimento 

de programas que também serão fundamentais para afastar crianças, adolescentes e 

jovens das drogas e da violência. 

 

FINALIDADE: PROMOVER A CULTURA MUNICIPAL 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Toda a população 

Prazo máximo para  

resposta 
Até 30 dias 

Forma de atendimento Presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Av. Via Oeste, s/nº – Premem (complexo da juventude) 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

 
 

mailto:marcelodias@altamira.pa.gov.bR
mailto:secult.altamira@gmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 
Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO 

Horário de Atendimento: 08h às 14h 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida CEP 68377-430 Altamira-Pará. 

Telefone: (93) 3515-2714 

Disque Denúncias: (93) 99155-9804 

E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; semataltamira@hotmail.com;                                                      

protocoloatm@hotmail.com; cooturismopma@gmail.com 

MISSÃO 

Promover políticas públicas, nas áreas ambientais e turísticas, de forma a garantir o 

desenvolvimento sustentável, com ampla participação da população de Altamira. 

VISÃO 

Ser um instrumento referencial no Pará, no ordenamento e planejamento das ações 

turísticas e ambientais proporcionando o desenvolvimento com bases sustentáveis. 

OBJETIVOS DA SECRETARIA 

Planejar e coordenar a Gestão Ambiental e Turística no município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional; 

• Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores da SEMAT; 

• Desenvolver a educação ambiental e cultural no município; 

• Manutenção das atividades da SEMAT; 

• Desenvolver o potencial turístico e ambiental do município. 

 

ADMINISTRATIVO/PROTOCOLO 

• Receber, conferir e proceder à triagem de correspondências, processos e 

demais documentos administrativos; 

• Redigir e proceder à digitação de documentos oficiais (ofício, memorando, fax 

etc.); 

• Movimentar processos aos setores pertinentes. 

 

 

 

mailto:semat@altamira.pa.gov.br
mailto:semataltamira@hotmail.com
mailto:protocoloatm@hotmail.com
mailto:cooturismopma@gmail.com
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DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 

Atendimento geral ao cidadão, coordenar, programar, orientar e participar de ações 

de licenciamento, vistorias e fiscalizações ambientais da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente com outros setores do município ou ainda com os órgãos ambientais, 

estaduais e federais, conforme a legislação vigente. 

AÇÕES 

• Realizar diligências para averiguação ou apuração de agressões cometidas 

contra a flora e a fauna, bem como apurar ações ilícitas nas atividades que 

provoquem poluição/degradação no meio ambiente ou que envolvam ações de 

biopirataria; 

• Multar, advertir, notificar, embargar e interditar atividades ilegais e empresas 

por cometimento a infrações ambientais, apreender produtos e subprodutos, 

objetos e instrumentos resultantes ou utilizados na prática de agressão 

ambiental; 

• Inspecionar estabelecimentos industriais e comerciais que tenham por objetivo 

a exploração de produtos oriundos dos recursos naturais renováveis; 

• Acompanhar, fiscalizar, inspecionar e controlar as atividades de exploração dos 

recursos naturais renováveis. 

• Elaborar relatórios e preencher formulários de fiscalização, de forma concisa e 

legível, circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e 

fazendo o enquadramento legal específico, evitando a perda do impresso ou a 

nulidade da autuação. 

• Coordenar, programar, orientar e realizar vistorias, bem como elaborar 

relatórios técnicos ou pareceres em processos relativos ao licenciamento 

ambiental; 

• Elaborar medidas de compensação ambiental; 

• Acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistema ou áreas degradadas. 

 

FINALIDADE: ATENDIMENTO GERAL AO CIDADÃO PARA RECEBIMENTO E EMISSÃO DE 

DOCUMENTOS E OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado; empreendedores em geral. 

Prazo máximo para  

resposta 
Até 30 dias 

Forma de atendimento Presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

 

mailto:semat@altamira.pa.gov.br
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA/ LICENÇA DE INSTALAÇÃO/ LICENÇA DE 

OPERAÇÃO) 

FINALIDADE: PROVER LICENÇAS AMBIENTAIS 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 
resposta 

120 dias 

Forma de atendimento e 
acesso 

Presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

 E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO SUJEITAS AO 

LINCENCIAMENTO AMBIENTAL/ DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/ 

LICENÇA AMBIENTAL DECLARATÓRIA) 

 

FINALIDADE: PROVER LICENÇAS AMBIENTAIS 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (DENUNCIAS) 

FINALIDADE: FISCALIZAR DENÚNCIAS 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

mailto:semat@altamira.pa.gov.br
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (CORTE E PODA DE ÁRVORES) 

FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (CORTE E PODA) 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (PRÁTICAS AGRÍCOLAS) 

FINALIDADE: FISCALIZAR DENÚNCIAS (PRÁTICAS AGRÍCOLAS) 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL/ 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL) 

FINALIDADE: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATIVIDADE RURAL) 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (EVENTOS FESTIVOS EVENTUAIS) 

FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (EVENTOS FESTIVOS EVENTUAIS) 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

FINALIDADE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: semat@altamira.pa.gov.br; 

 

COORDENAÇÃO DE TURISMO 

Compete: Coordenar, dirigir, articular, institucionalmente e supervisionar as 

atividades de planejamento e execução da Política Municipal de Turismo 

 

FINALIDADE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Requisitos Verificar o respectivo termo de referência junto à SEMAT 

Quem pode acessar? Cidadão e empresas interessadas 

Prazo máximo para 

resposta 
20 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 
Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço: Rua Abel Figueiredo, 651 – Aparecida 

Horário de atendimento: 08h às 14h 

    E-mails: cooturismopma@gmail.com 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA 
 
Responsável: ROMINA ALVES DE BRITO 

Horário de Atendimento: 08h às 14h (segunda a sexta) 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 

Telefone: (93) 3515-1580 

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

Competências 

Garantir a melhoria das condições de saúde, ambientais e bio-psico sociais das 

pessoas, promovendo um bem-estar coletivo, ajudando a prevenir doenças evitáveis 

como os imunobiológicos e a educação permanente em saúde, fortalecendo 

principalmente a saúde preventiva, desafogando a saúde curativa. 

VISÃO 

Ser referência em Saúde Pública com a excelência do processo saúde em todo lugar 

com compromisso, criativo, inovador e pela competência dos profissionais 

multidisciplinares em saúde. 

OBJETIVO 

Proporcionar de forma ordenada um trabalho em cooperação com todos os setores 

que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de contemplar a todos os 

munícipes uma saúde pública de qualidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Utilizar os recursos financeiros dos programas financiados pelo Governo 

Federal e Estadual de maneira que possamos atender as necessidades de 

cada setor na SESMA; 

• Realizar monitoramento técnico para rever e assim poder modificar o 

Planejamento anteriormente realizado para melhoria das ações em saúde; 

• Acompanhamento em conjunto com os Enfermeiros e Médicos para a 

excelência dos Programas Saúde da Família; 

• Desenvolver coletivamente um sistema de atendimento ao público que vai das 

consultas médicas até os demais atendimentos de Enfermagem; 

• Facilitar através de treinamentos a capacitação dos digitadores para 

manuseamento de qualidade dos Sistemas de Informações. 
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COORDENADORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA. 

• Atividades de Planejamento e Orçamento; 

• Cumprimento das Diretrizes gerais da Política Municipal de Saúde; 

• Análise e fornecimento de dados estatísticos aos diversos setores; 

• Realizar a programação; execução e controle orçamentário e financeiro em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Administração Finanças e 

Planejamento; 

• Contabilizar os operadores realizados pelas divisões e outras Coordenações; 

• Elaborar Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde através de 

balancetes, trimestral e anual e enviá-los aos órgãos competentes, priorizando 

o Conselho Municipal de Saúde; 

• Manter informado ao ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde; 

• Executar outras atividades dentro de sua área de competência. 

 

DIVISÃO TÉCNICA/ADMINISTRATIVA 

• Programar, controlar e operacionalizar as atividades relativas à contratação e 

gratificação de Pessoal (recursos humanos, compras, almoxarifado, patrimônio 

e transportes e serviços gerais em articulação com a Coordenadoria e 

Secretário de Saúde; 

• Adquirir, controlar e distribuir o material permanente e de consumo de acordo 

com a necessidade para o desenvolvimento das ações; 

• Tombamento de material permanente da Secretaria; 

• Controle, manutenção de veículos e equipamentos; 

• Manter arquivos gerais com cópias de todas as documentações concernentes 

a Secretaria; 

• Assegurar a inviolabilidade do arquivo; 

• Execução de planejamento e controle das atividades ligadas à identificação das 

necessidades, locação, pagamentos, incentivos e benefícios funcionais em 

conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria de 

Saúde. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Serviço DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Descrição: 

Responsável de manter o plano de cargos, salários e carreira  de acordo 
com as normas da instituição, prestar informações aos funcionários da 
instituição sobre procedimentos do setor de recursos, realizar gráficos, 
relatórios gerenciais, e todo o fluxo relacionado ao servidor: 
1. Admissão e Exoneração (Efetivo, Comissionado e/ou contrato); 
2. Controle de ponto; 
3. Elaboração da folha de pagamento e encargos; 
4. Controle de Afastamentos; 
5. Controle dos consignados com os bancos; 
6. Elaboração de escala de férias e licença prêmio; 

 

7. Elaboração e publicação no Diário dos Municípios -  FAMEP de 
todas as portarias; 
8. Confecção de Contratos dos servidores; 
9. Publicação dos contratos no SIAP/TCM; 
10. Elaboração e envio da DIRF e RAIS; 
11. Arquivamento de todos os documentos pessoais dos servidores 
ATIVOS E INATIVOS; 

12. Elaboração de Certidão de Tempo de Serviços e Contribuição e 

Declarações diversas. 

Público alvo: Servidores ativos e inativos. 

Requisitos necessários: 
Está vinculado ou á serviço da Secretaria Municipal de Saúde 

de Altamira-PA. 

Etapas do processo: 
Após delegação do gestor da efetivação ou contratação segue os 
tramites do processo administrativo de vinculação de pessoal. 

Prazo para prestação do 

serviço: 
De acordo com a demanda. 

Acesso ao serviço: Presencial. 

Taxa: Isento. 

Previsão de atendimento: De acordo com a demanda. 

Prioridade de 

atendimento: 
Ordem de chegada. 

Funcionamento: Segunda a sexta de 8h às 14h 

Local / Horário de tendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 
E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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DEPARTAMENTO DE TRASPORTES 

 

Serviço: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

Descrição: 

Serviços diários com transportes de pacientes para tratamento 
fora do dome cilho (TFD); 
Suporte a todo atendimento da Atenção Básica de saúde como 
Transporte de servidores para atendimento médico nas  
unidades de saúde da zona rural, atendimento médico em 
domicilio, programa melhor em casa, equipe NASF, CAPS, VISA 
assistência social do TFD; 
Suporte No combate Epidemiológico, Endemias e zoonose 
abastecimentos a todas as unidades de saúde através do 
almoxarifado e do cento de abastecimento farmacêutico (CAF); 
 
Entregas de correspondência oficial. 

Público alvo: 

Transporte de pacientes para tratamentos fora do dome cilho 
(TFD); Transporte de servidores para todo os 
atendimentos necessários. 

Requisitos necessários: 
Segundo as normas e diretrizes da secretaria municipal de 

saúde. 

Etapas do processo: 

Transportes diários de pacientes e servidores com a finalidade 
de tratamentos e atendimentos conforme o TFD, CAPS, NASF, 
ESF’s, MELHOR EM CASA, EPIDEMIOLOGIA, EDEMIAS E 
ZOONOSE. 

Prazo para prestação do 

serviço: 

Conforme as solicitações através de agendamentos cumprindo 

data e horas determinadas. 

Acesso ao serviço: 

Presencial, por meio de solicitação médica ou via telefone 

quando se trata de Departamento da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Conforme solicitação via TFD e demais Departamentos. 

Prioridade de atendimento: Transferências de pacientes e viagens para TFD 

Funcionamento: Segunda a sexta de 8h às 14h 

Local / Horário de tendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 
E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (TESOURARIA) 

 

Serviço: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E  TESOURARIA 

Descrição: 

Supervisionar, coordenar e avaliar a execução das atividades relativas à 
execução das despesas e receitas; 
Realizar anualmente o inventário contábil dos bens patrimoniais da 
Secretaria; 
Organizar e divulgar informações sobre normas, rotinas e manuais de 
procedimentos da área de execução orçamentária e financeira da 
Secretaria; 

Orientar, coordenar e avaliar as ações de mapeamento e racionalização 

de processos de trabalho de Execução Orçamentária e Financeira; 
Elaborar o fluxo de caixa, projetando o cronograma anual das receitas e 
despesas, seu acompanhamento e reprogramação mensal; 
Acompanhar a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; 

 

Público alvo: 
Pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e privadas e 

comerciantes. 

Requisitos necessários: 
Segundo as normas e diretrizes das secretarias Federal, 

Estadual e Municipal. 

Etapas do processo: 
Apresentação de prestação de contas mensais, bimestrais e 

quadrimestrais de acordo com as exigências do TCM-PA. 

Prazo para prestação do 

serviço: 

Durante o exercício em vigência, respeitando os prazos 

determinados pelos órgãos de controle interno e externo. 

Acesso ao serviço: Conforme demanda administrativa. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: 
Durante o exercício em vigência, respeitando os prazos 

determinados pelos órgãos de controle interno e externo. 

Prioridade de 

atendimento: 

De acordo com prazos determinados pelos órgãos de controle 

interno e externo. 

Funcionamento: Segunda a sexta de 8h às 14h 

Local / Horário 

de tendimento 
De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 
E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 

 

Serviço: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 

Descrição: 

Reportando-se ao Gerente Logística recebe, confere, estoca e/ou atende 
requisições de alguns materiais diversos destinados à Secretaria de 
Saúde do município, e faz controle dos registros de entrada e saída. 

Público alvo: 
Todos os   departamentos   de   competência   da   Secretaria Municipal 

de Saúde de Altamira-Pará 

Requisitos necessários: Solicitação do material por meio de requerimento. 

Etapas do processo: 

1. Recebimento e conferência dos materiais providos pelos 
fornecedores; 
2. Recebimento do Requerimento das unidades solicitantes; 
3. Análise do pedido; 
4. Controle do requerido e do atendido; 

5. Entrega dos materiais solicitados. 

Prazo para prestação do 

serviço: 
Semanal e conforme demanda. 

Acesso ao serviço: 
Presencial (quando se trata do usuário do Sistema Único de Saúde - SUS) 

e conforme demanda administrativa. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: 24 horas 

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; Lei municipal 11.94/2005; estatuto do idoso; 
3.466/2017), dado que o Almoxarifado atende cadeirantes e outros 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com o fornecimento de 
alguns itens relacionados aos cuidados com a saúde. 

Funcionamento: Segunda a sexta de 8h às 14h 

Local / Horário de tendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone 
Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 
E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Descrição 

É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos á saúde e de intervir nos problemas 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de e da prestação de serviços de interesse 

da saúde. A vigilância Sanitária – VISA, é responsável 

por promover e proteger a saúde e prevenir as doenças 

por meio de estratégias e ações de educação e 

fiscalização. 

 

 
Requisitos 

Executar inspeções conforme calendário da VISA 

municipal e receber denúncias ou queixas formais da 

população para execução de visitas sanitárias, o 

queixoso dever formalizar na secretaria de saúde 

qualquer denuncia. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física ou jurídica) 

Prazo máximo para 

resposta 
Imediato 

Forma de atendimento e acesso 
Demanda espontânea, presencial ou através das visitas 

de rotina. 

Horário de Atendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone, local 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 

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

 

 

Descrição 

A Vigilância em Saúde é responsável por ações de monitoramento, 

prevenção e controle de doenças transmissíveis, observando os 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas 

transmissíveis e não transmissíveis (epidemiologia), saúde ambiental 

e do trabalhador, fazendo monitoramento e analise da situação de 

saúde da população a quem compete a vigilância sanitária. 

 

Requisitos 

Qualquer cidadão pode procurar informações da vigilância e será 

encaminhado para o setor responsável pelo serviço desejado. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física ou jurídica) 

Prazo máximo para 

resposta 
 24 Horas 

Forma de atendimento e 

acesso 
Demanda espontânea ou através das visitas de rotina. 

Local / Horário de 

 

Atendimento 
  De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 
E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Descrição 

A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e 

prevenção de doenças e agravos transmissíveis á saúde e seus fatores 

de risco, como a utilização de tratamentos e elaboração de estudos e 

normas para ações visam o bem-estar da população. 

 

Requisitos 

A pessoa deve estar munida de documentos com foto e cartão SUS, 

para utilização de serviços e exames do laboratório epidemiológico. 

Quem pode acessar? Qualquer Cidadão (pessoa física ou jurídica) 

Prazo máximo para 

resposta 

Imediato, e resultados de exames de malária 

variam de 5 á 8 horas. 

Forma de 

atendimento e acesso 
Demanda espontânea presencial e por ordem de chegada 

Horário de Atendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone, local 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 

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

 

SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Descrição 

A Atenção Básica possui programas e  sistemas de cadastramento 

e monitoramento da saúde da população municipal, como 

programa saúde na escola-PSE, programa agentes comunitários 

de saúde, saúde bucal, saúde da família, unidade móvel 

odontológica, bolsa família na saúde e unidades básicas de saúde. 

Serviços ofertados pelo sistema único de saúde – SUS, que visam 

o cuidar individual e bem estar de cada cidadão. São feitas 

campanhas e ações estratégicas para prevenir, controlar, 

monitorar e combater doenças das atenção primaria. 

 

Requisitos 

A pessoa deve estar munida de documentos com foto e cartão 

SUS, para utilização de serviços disponíveis na rede de saúde 

das unidades de atendimento municipal. 

Quem pode acessar? Qualquer Cidadão (pessoa física ou jurídica) 

 

Prazo máximo para resposta 

Imediato por ordem de chegada, respeitando  os critérios de 

prioridade de atendimento, intercalando idosos, gravidas e 

doentes crônicos sem distinção de cor, gênero ou etnia. 

Forma de 

atendimento e acesso 

 

Demanda espontânea presencial 

Horário de Atendimento De Segunda a Sexta-feira das 08:00 ás 14:00h 

E-mail ou telefone, local 

Endereço: Rua Otaviano Santos, nº 2288 
Telefone: (93) 3515-1580 

E-mail: rominabrito@altamira.pa.gov.br 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Serviço: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (27 

UNIDADES) 

Descrição: Conhecida como posto ou centro de saúde, a UBS dispõe de 
atendimento formado por uma equipe multidisciplinar para 
diversas especialidades. No mínimo, cada posto de saúde deve 
conter um grupo formado por um médico da família, um 
enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis agentes 
comunitários. Cabem a estes profissionais fazer um 
acompanhamento de um número definido de famílias localizadas 
em uma área geográfica delimitada, ajudando na manutenção da 
saúde desse grupo. No município temos 27 Unidades Básicas de 
Saúde – UBS. 

Público alvo: Todos os cidadãos, usuários do SUS e população geral. 

Requisitos necessários: 1. Documento de identidade 

2. Cartão SUS 
3. Caderneta de vacinação 

4. Se menor idade, estar acompanhado de um responsável 

Etapas do processo: Dessa forma, todos os usuários podem realizar procedimentos 
gratuitamente como: 

 

▪ Consultas médicas e de enfermagem; 
▪ Tomar vacinas; 
▪ Receber tratamento odontológico; 
▪ Fazer curativos; 
▪ Realizar exames PCCU, Teste de Pezinho; 
▪ Tratar sintomas de viroses comuns como resfriados, 

gripes, febre, dores de cabeça, etc; 
▪ Retirar medicamentos gratuitamente; 
▪ Ser encaminhado para especialidades médicas; 

▪ Fazer acompanhamento continuado na unidade ou em 

sua própria residência (a depender do caso de 

locomoção). 

Prazo para prestação do  serviço: Imediato 

Acesso ao serviço: Presencial. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Ordem de chegada, tempo necessário que o usuário necessitar 

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; 

Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

 

Endereços, vide ao final da relação da Saúde. 
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CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 

Serviço: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 

Descrição: 

Assistência ambulatorial e integral à transtornos mentais 
moderados e graves, parciais e/ou persistentes, com 
atenção especializada multiprofissional dispondo de 
atendimento psiquiátrico, psicológico, assistência social, 
terapêutico ocupacional. 

Público alvo: 
Cidadãos (pessoa física) que possuem transtornos 
mentais. 

Requisitos necessários: 

1. Documentos pessoais para admissão: RG, CPF, Cartão 
do SUS; 
2. Encaminhamento médico ou multiprofissional da 
atenção primária à saúde ou hospital; 
3. Atender aos critérios previstos na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) conforme a Portaria GM/MS n° 
3.088/2011. 

Etapas do processo: 

1. Admissão ao serviço por meio de 1º atendimento 
(Acolhimento inicial em CAPS); 
2. Intervenções médicas e multiprofissionais conforme o 
Plano Terapêutico exclusivo do usuário; 
3. Estabilidade do quadro psiquiátrico, busca da 
perspectiva e garantia dos direitos, promoção de 
autonomia e o exercício de cidadania, buscando 
progressiva inclusão social. 

Prazo para prestação do 
serviço: 

Imediato e a curto médio/prazo. 

Acesso ao serviço: Presencial. 

Taxa: Isento. 

Previsão de atendimento: Ordem de chegada espontânea e agendamentos. 

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; 
Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

 

Endereços, vide ao final da relação da Saúde. 
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NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 

 

Serviço: NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF 

Descrição: 

O núcleo é composto por equipes multiprofissionais:  
Educadoras Físicas, Psicólogas,  Assistentes Sociais,  
Fisioterapeutas e  Nutricionista) que atuam de forma 
integrada com as equipes de Saúde da Família, as 
equipes de atenção primária para populações 
específicas em atendimento domiciliar e com o 
Programa Agita Conceição e Academia ao ar livre. 

Público alvo: População em geral 

Requisitos necessários: 
Para alguns   atendimentos   é   necessário   
encaminhamento médico. 

Etapas do processo: 

A partir do encaminhamento médico, o paciente é 
encaminhado para o profissional responsável para 
atendimento individual ou para atendimento em 
grupos com todos os profissionais. 

Prazo para prestação do 
serviço: 

Atendimento por ordem de agendamento ou emergência 

Acesso ao serviço: Presencial. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Por ordem de agendamento 

Prioridade de 
atendimento: 

Existe prioridade de acordo com a emergência do 
paciente 

 

Endereços, vide ao final da relação da Saúde. 
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CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS – SAMU 192 

 

Serviço: CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGENCIAS - SAMU 192 

 

 

 

 

 

Descrição: 

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um 
importante componente da assistência à saúde. A crescente 
demanda por serviços nesta área nos últimos anos, devida ao 
crescimento do número de acidentes e da violência urbana e à 
insuficiente estruturação da rede são fatores que têm 
contribuído decisivamente para a sobrecarga de serviços de 
Urgência e Emergência disponibilizados para o atendimento 
da população. 

A Central de Regulação da Urgência é responsável por regular 

as solicitações de atendimentos, através do número de 

telefone gratuito 192. 

Público alvo: População em   geral   que   necessite   de   atendimento   pré 

hospitalar de Urgência e Emergência. 

Requisitos necessários: Telefonia móvel ou fixa com rede disponível para efetuação 

de ligação ao digi-tronco 192. 

Etapas do processo: Solicitação via telefone pelo solicitante para atendimento de 
urgência e emergência, ocorrência atendida pelo Técnico 
Auxiliar de Regulação Médica (TARM) que realiza triagem 
inicial, em seguida esta ocorrência é avaliada pelo Médico 
Regulador (MR) que aprova ou não a solicitação, quando 

aprovada o Rádio Operador (RO) informa a equipe de 

socorristas o local e tipo de ocorrência. 

Prazo para prestação do O atendimento deverá ter um tempo resposta máximo de 10 

minutos, desde o acionamento do serviço até o destino do 

atendimento da vítima. 

Acesso ao serviço: Chamada SAMU 192. 

Taxa: Isento. 

Previsão de atendimento: Sempre que a solicitação fizer parte do perfil de atendimento 
do SAMU 192, a ocorrência será prontamente regulada e 
autorizada para as bases descentralizadas, exceto em casos 
em que a equipe socorrista esteja realizando outro atendimento 
de urgência e emergência. 

Prioridade de 

atendimento: 

Casos de emergências com risco iminente de morte. 

Funcionamento: Todos os dias da semana 24 horas por dia. 

Andamento do 

atendimento 

Disque 192. 

 

Endereços, vide ao final da relação da Saúde. 
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA 

 

Serviço: UPA E HGA 

Descrição: Dispõe de atendimento formado por equipes multidisciplinares 
para  diversas especialidades.  

Público alvo: Todos os cidadãos, usuários do SUS e população geral. 

Requisitos necessários: 5. Documento de identidade 

6. Cartão SUS 
7. Caderneta de vacinação 

8. Se menor idade, estar acompanhado de um responsável 

Etapas do processo: Dessa forma, todos os usuários podem realizar procedimentos 
gratuitamente como: 

 
▪ Consultas médicas e de enfermagem; 
▪ Tomar vacinas; 
▪ Receber tratamento odontológico; 
▪ Exames em geral 
▪ Internações 

 

Prazo para prestação do  serviço: Imediato 

Acesso ao serviço: Presencial. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Ordem de chegada, tempo necessário que o usuário necessitar 

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; 

Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

 

Endereços, vide ao final da relação da Saúde. 
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ENDEREÇOS – SAÚDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEREÇOS - SAÚDE MUNICIPAL 

1 USF São Joaquim Rua Sabugueira 

2 USF Bela Vista Avenida Prinicipal 

10 USF SUDAM II Av. Jader Barbalho 

2 USF SUDAM I Rua Luiz Né da Silva 

3 USF Premem Rua Gurupa 

4 USF Independente II Acesso Um 

5 Secretaria de Saude Travessa Paula Marques 

6 USF Aparecida Rua Abel Figueiredo 

7 USF Boa Esperança Travessa da Harmonia 

8 USF Colina Rua WE-07 

9 USF Nova Altamira Rua Professora Odila de Sousa 

11 USF Alberto Soares Rua Demetrio Abucater 

12 USF Brasilia Avenida João Coelho 

13 USFCruzeiro Travessa Pedro Acacio 

14 USF Santa Ana Rua Duque de Caxias 

15 USF Mutirão Rua Napoleao Almeida 

16 USF Jatoba Rua Mogno 

17 USF Laranjeira Rua Curimata 

18 UPA Altamira Rua Uberlandia 

19 Hospital Regional Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 

20 USF Ilvanir Denardim Rua Coronel Jose Porfirio 

21 Hospital Geral de Altamira Rua Seis 

22 Centro Diagnósticos Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 

23 Hospital Santo Agostinho Alameda Polivalente 

24 UNIMED Rua Anchieta 

25 Hospital das Clínicas Avenida Djalma Dutra 

26 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU 

Avenida Transposicao 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E 
INFRAESTRUTURA - SEOVI 

 

Responsável: Priscila Couto 

Horário de Atendimento: 08h às 14h (segunda a sexta) 

Endereço: Alacides Nunes, nº 3110 – Uirapuru 

Telefone: (93) 3515-1297 

E-mail: seovi@altamira.pa.gov.br  

MISSÃO 

Contribuir no desenvolvimento do município, proporcionando a toda população uma 

infraestrutura básica de qualidade, melhorando a logística funcional, viabilizando a 

integração entre governo municipal e as comunidades. 

VISÃO 

Ser modelo em desenvolvimento e ordenamento das execuções de ações no 

município de Altamira de forma participativa, evidenciando a ética e transparência nos 

trabalhos realizados. 

OBJETIVO 

A SEOVI busca sempre a qualidade na sua prestação de serviços a população, 
visando o bem-estar comum e a melhoria da qualidade de vida das pessoa 

COMPETÊNCIAS 

ADMINISTRATIVO 

• Gerenciar e Coordenar as ações da secretaria e as demandas dos demais 

setores da SEOVI; 

• Auxiliar e assessorar o secretário; 

• Fiscalizar as ações e serviços da SEOVI. 

TERRAPLENAGEM 

• Transporte de maquinas e equipamentos; 

• Manutenção em vias públicas; 

• Terraplenagem (empiçarramento e/ou asfaltamento); 

• Abertura de novas ruas, ramais, etc.; 

• Auxílio aos demais serviços da secretaria. 
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OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

• Serviços de marcenaria, carpintaria, pintura, alvenaria, etc.; 

• Manutenção em prédios públicos; 

• Construções em geral; 

• Apoio aos demais serviços da secretaria. 

 

COLETA DE LIXO ÚMIDO 

 

FINALIDADE: RECOLHIMENTO DE LIXO ÚMIDO DE ORIGEM DOMÉSTICA OU LOCAL DE 

TRABALHO. 

Requisitos Acondicionar o lixo corretamente de acordo com os dias de coleta 

para cada Bairro. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para resposta Não se aplica. 

Forma de atendimento e acesso Presencial 

Horário de Atendimento De 08:00 às 14:00 horas 

Local / Horário de atendimento Alacides Nunes, nº 3110 – Uirapuru 

Telefone: (93) 3515-1297 

E-mail: seovi@altamira.pa.gov.br  

 

REMOÇÃO DE ENTULHO 

Remoção de entulho de pequenas obras, de galhadas provenientes de podas de 
árvores e de bens inservíveis, como móveis, fogões, geladeiras, sofás, colchões, etc. 

 

FINALIDADE: REMOVER ENTULHOS 

Requisitos 1. Informar o endereço ou nome do titular da conta. 

2. Pagamento de taxa de 

remoção. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 10 dias 

Forma de atendimento e acesso Presencial. 

Local / Horário de atendimento Alacides Nunes, nº 3110 – Uirapuru 

Telefone: (93) 3515-1297 

E-mail: seovi@altamira.pa.gov.br  
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COSALT – ÁGUA 
 

FINALIDADE: REQUERIMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

Requisitos 1. Documento de propriedade do imóvel (cópia); 

2. Certidão de número (cópia). 

3. Procuração se for o caso (cópia); 

4. RG e CPF do proprietário do 

imóvel (cópia). 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições 

Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para resposta 30 dias (Podendo variar conforme 

demanda de serviços e ordem de pedidos). 

Forma de atendimento e acesso Presencial. 

Local / Horário de atendimento Alacides Nunes, nº 3110 – Uirapuru 

Telefone: (93) 3515-1297 

E-mail: seovi@altamira.pa.gov.br  

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS QUE COMPÕE O PONTO DE ILUMINAÇÃO. 

Requisitos Informar o endereço. 

Quem pode acessar? Cidadão interessados. 

Prazo máximo para resposta 30 dias (Podendo variar conforme 

demanda de serviços e ordem de pedidos). 

Forma de atendimento e acesso Presencial. 

Local / Horário de atendimento Alacides Nunes, nº 3110 – Uirapuru 

Telefone: (93) 3515-1297 

E-mail: seovi@altamira.pa.gov.br  
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COODENAÇÃO DE AGRICULTURA 

Atender às demandas municipais de Agricultura e gerenciamento das Feiras 

Municipais. 

FINALIDADE: DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE DIVERSAS PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS 

Requisitos Ser agricultor familiar cadastrado na Coordenação de Agricultura. 

Quem pode acessar? Agricultores familiares com propriedade em Altamira 

Prazo máximo para resposta Até 2 (dois) dias úteis após solicitação. 

Forma de atendimento e acesso Solicitação presencial. 

Local / Horário de atendimento Endereço: Alameda W-1 

Viveiro Municipal 

08:00 as 14:00 horas 

 

GERENCIAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL 

FINALIDADE: CESSÃO DE BOX AO FEIRANTE OU AGRICULTOR QUE QUEIRA 
VENDER DIRETO AO CONSUMIDOR O EXCEDENTE DE SUA PRODUÇÃO 

Requisitos Agricultor Familiar. 

Quem pode acessar? Agricultor familiar cadastro como 
agricultor na SEMAM. 

Prazo máximo para resposta 2 (dois) dias pós solicitação. 

Forma de atendimento e acesso O interessado em comercializar 

seus produtos oriundos da 

agricultura familiar, deverá fazer 

procurar a SEMAM para realizar 

alocação do mesmo determinado 
box na Feira Municipal. 

Local / Horário de atendimento Secretaria de Agricultura e 

Mineração - SEMAM. Endereço: 

Tvª Francisco Euder Santos s/n 

08:00 as 14:00 horas 

E-mail:secama_jcr@Hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:secama_jcr@Hotmail.com
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ORIENTAÇÃO TÉCNIA 

FINALIDADE: ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE MÉTODOS DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS PARA 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA À AGRICULTORES FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL. 

Requisitos Sem requisitos 

Quem pode acessar? População em geral. 

Prazo máximo para resposta Até 3 (três) dias após solicitação. 

Forma de atendimento e acesso Na própria Secretaria ou mesmo na propriedade (in loco). 

Local / Horário de atendimento Secretaria de Agricultura e Mineração - SEMAM. Endereço: 

Tvª Francisco Euder Santos s/n 

08:00 as 14:00 horas 

E-mail:secama_jcr@Hotmail.com 

DEMUTRAN 

Compete: 

• Gerenciar e fiscalizar o trânsito, além de realizar sinalização. 

 

 

 

 

FINALIDADE: GERENCIAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO  

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta 30 dias 

Forma de atendimento e acesso Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de atendimento 

Av. Tancredo Neves, nº 3725 – Qda. A – Independente II 

Atendimento: 08:00 às 14:00 

Email: altamiracpl@gmail.com 

Email: publicacaocplatm@gmail.com 

Tel: (93) 3515-2561 / 3515-1685 

mailto:secama_jcr@Hotmail.com

