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APRESENTAÇÃO 

A Carta de Serviços ao Cidadão de São Sebastião do Paraíso é uma ferramenta que facilita o

acesso  aos  serviços  públicos  e  aproxima  a  administração  pública  dos  moradores  do

município, prezando pela transparência e controle social da administração pública. Tem por

objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo Poder Municipal direcionado

aos órgãos responsáveis,  as  formas de acesso a  esses  serviços  e seus  compromissos e

padrões de qualidade de atendimento.

A participação popular é imprescindível para o aprimoramento das atividades públicas pois

resulta  em  um  controle  social  efetivo,  cidadãos  conscientizados  em  relação  aos  seus

direitos e exercendo os mesmos, atendimento das expectativas e qualificação contínua dos

serviços prestados. 

A Carta de Serviços ao Cidadão é regulamentada pela lei federal nº 13.460, de 26 de junho

de 2017 e traz informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados,

apresentando  informações  relacionadas  a:  serviços  oferecidos;  requisitos,  documentos,

formas  e  informações  necessárias  para  acessar  o  serviço;  principais  etapas  para

processamento do serviço; previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; forma

de prestação do serviço; e locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação

sobre a prestação do serviço.

Participe da construção da Carta de Serviços ao Cidadão. Para relatar falhas, problemas ou

contribuir com sugestões para tornar a Carta de Serviços mais completa e objetiva, entre

em contato com a Ouvidoria Geral do Município pelo Telefone (35)3539-7008, através do

link da Ouvidoria no topo da página oficial da Prefeitura (www.ssparaiso.mg.gov.br), pelo

aplicativo “E-ouve” disponível no Google Play ou App Store para download gratuitamente,

ou  presencialmente  na  Prefeitura  –  Praça  dos  Imigrantes,  nº  100,  Bairro  Lagoinha  de

segunda-feira a sexta-feira das 13:00 às 16:30.
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1. ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS:

1.1 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um canal criado para atender e orientar o público, quanto ao
acesso às informações que não estão disponíveis no portal da Prefeitura. Qualquer pessoa, física ou jurídica,
pode fazer um pedido de informação, por meio do SIC. Não é necessário justificar, e o fornecimento da
informação é totalmente isento de custos, exceto os de reprodução.
COMO SOLICITAR:
Presencial à Praça dos Imigrantes, nº 100, bairro Lagoinha 
Telefone: (35) 3539-7008
Via internet: http://www.ssparaiso.mg.gov.br/formsic
Horário de atendimento: das 11:30 as 16:30.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Faça um pedido de cada vez. Seja objetivo e escreva de forma clara com o máximo de detalhes possíveis
sobre a informação que você deseja, indicando o período, o tipo de documento que deseja e o assunto a
que  se  refere.  Isto  é  importante  para  que  o  responsável  pela  geração  da  informação  na  unidade
compreenda corretamente qual é o seu pedido para lhe enviar uma resposta adequada e precisa.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica)
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 12.527/11 e Decreto Municipal 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Entretanto, podem
ser cobrados os custos dos serviços e dos materiais utilizados na reprodução e envio de documentos.
• Possui prazo máximo para atendimento: Caso não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão ou
entidade tem até 20 (vinte) dias para atender ao pedido, prazo que pode ser prorrogado por mais 10 (dez)
dias, se houver justificativa expressa.
• Tem como acompanhar o andamento dos serviços através do telefone (35) 3539-7008
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1.2 – OUVIDORIA GERAL

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A  Ouvidoria  Geral  é  o  órgão  responsável  por  receber  e  analisar  reclamações,  sugestões,  solicitações,
denúncias, elogios e demais manifestações dos usuários referentes aos serviços públicos prestados pelos
órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  à  conduta  de  agentes  públicos  na  prestação  e
fiscalização  de  tais  serviços  e  encaminhá-las,  conforme  demanda,  ao  órgão  ou  entidade  competente
recebendo resposta em tempo hábil encaminhada ao cidadão.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente: Praça dos Imigrantes, nº 100, Bairro Lagoinha – Prefeitura Municipal: Setor Ouvidoria.
 Horário de atendimento presencial: das 13h as 16:30h.
Telefone: (35) 3539-7008  Horário de Funcionamento:  8h as 11h e das 13h as 17h)
Via  internet:  http://www.ssparaiso.mg.gov.br (Link  Ouvidoria)  e  através  do  Aplicativo  “e-Ouve”  para
Smartphones Android ou iOS disponível no Google Play e App Store para download gratuitamente.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
As manifestações podem ser feitas através do portal da Prefeitura na Internet, clicando no link da Ouvidoria
no topo da página. Através do aplicativo “e-Ouve” para Smartphones Android ou iOS disponível no Google
Play e App Store; Através do telefone 3539-7008 de segunda a sexta (exceto feriados) das 8h as 11h e das
13h as 17h e Presencialmente na Prefeitura Municipal com a Ouvidora das 13h as 16:30h.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica)
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 13.460/17 e Decreto Municipal nº 5429
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa referente aos procedimentos de ouvidoria, ressalvados os custos de reprodução
de documentos, mídias digitais, postagem e correlatos.
• Possui prazo para resposta conclusiva ao usuário de 30 (trinta) dias, prorrogável de forma justificada uma
única vez, por igual período.
•  É  possível  acompanhar  o  andamento  dos  serviços  através  do  login  de  acesso  junto  ao  sistema  de
ouvidoria no portal da Prefeitura, através do Aplicativo para Smartphone  “E-Ouve” e pelo telefone (35)
3539-7008
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2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, 
TRANSPORTE E DEFESA CIVIL

SERVIÇOS:2.1 – Alteração do sentido da via, para sentido
duplo ou único

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
É realizado o estudo para possível alteração do sentido de tráfego da via.
COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
CPF
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
• Obs. Toda alteração de mão de direção passa por um processo de análise de viabilidade.
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2.2 – Credencial para portadores de necessidade especial (Para 
utilização de vaga especial de estacionamento)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Confecção  de  cartão  que  possibilita  ao  portador  de  necessidades  especial  utilizar  a  vaga  especial  de
estacionamento. 
COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo entregará a documentação necessária.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário cópia do documento de identidade ou CNH que comprove a natureza de “PNE”, cópia do
documento do veículo – CRVL, cópia do comprovante de endereço e documentos médicos comprovatórios
da necessidade ou interdição.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Resolução 304/2008 - Contran
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.3 – Credencial para Idoso (Para utilização de vaga especial de 
estacionamento)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Confecção de cartão que possibilita ao idoso utilizar a vaga especial de estacionamento. 
COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo entregará a documentação necessária.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário cópia do documento de identidade ou CNH que comprove a natureza de idoso,  cópia do
documento do veículo – CRVL, cópia do comprovante de endereço.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Resolução 303/2008 - Contran
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.4 – Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Solicitação para autorizar a interdição da via com a finalidade de promover eventos, manutenções ou obras
COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.5 – Autorização para interdição ou uso da via pública

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Realização de interdição de vias com uso de (cavaletes, supercones e cones), para realização de eventos em
vias  públicas,  emergências,  manutenção  de  rede  elétrica  e  esgoto,  efetuando  controle  de  distância  e
segurança.
COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 
Horário de atendimento: das 07 h as 17 h. 
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Solicitante  deverá  endereçar  ofício  ou realizar  protocolo na Secretaria Municipal  de Segurança Pública,
Trânsito, Transporte e Defesa Civil, localizada no endereço citado ou em caráter de emergência através dos
telefones também acima citados. Os protocolos terão que serem abertos com o prazo de 05 dias antes do
dia do evento, para melhor programação e logística da Guarda Civil Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. É encaminhado ofício de resposta
para o solicitante.
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2.6 – Solicitação de sinalização viária de trânsito.

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Solicitação para requerer  sinalização viária  de trânsito,  sinalização vertical  de trânsito,  exemplo:  parada
obrigatória, proibido virar, etc. E sinalização horizontal de trânsito, que é realizada no piso do asfalto.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.7 – Solicitação para implantação de ondulação transversal ou rachão.

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 É realizado o estudo para possível implantação de redutor de velocidade ou tachão em vias públicas. 

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva – 2º Andar
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.8 – Solicitação de 'Batedoro'
PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
É  realizada  a  orientação  e  segurança  do  trânsito  durante  realização  de  carreatas,  passeio  ciclístico,
caminhadas, cavalgadas e outros.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias.  Os protocolos
terão  que  serem  abertos  com  o  prazo  de  05  dias  de  antecedência  ao  dia  do  evento,  para  melhor
programação e logística da Guarda Civil Municipal.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo. É
necessário a apresentação do trajeto que será realizado no Batedoro.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.9 – Solicitação de Campanhas Educativas referentes ao trânsito.

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
São campanhas voltadas para pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, com intuito de orientar como se
deve proceder no trânsito.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.10 – Fiscalização dos Serviços de Transporte
PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 É realizada a fiscalização em Taxi, Transporte Coletivo, Terminal Rodoviário (expedição de taxas).

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 3539-4012 (Informações)
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Lei Nº 4133/14, nº 4323/16, nº 2712/2000, nº 3209/05, nº 3288/06

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.11 – Solicitação de Orientações no Trânsito

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Atendimento com orientação no trânsito em virtude de interdição e ou sinalização decorrente de acidente 
de trânsito, manutenção em semáforos, mudança de mão de direção e outros.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 

Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde  o  mesmo fará  a  abertura  de  protocolo  contendo todas  as  informações  necessárias.  Quando  em
caráter de emergência através dos telefones  acima citados. 
 Os protocolos devem ser abertos com o prazo de 05 dias antes do dia do evento, para melhor programação
e logística da Guarda Civil Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.12 – Solicitação de Patrulhamento Preventivo

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 O patrulhamento preventivo é realizado de acordo com informação do protocolo de casos emergenciais ou
de  possíveis  ocorrências  em  determinados  logradouros  público  ou  para  garantir  a  segurança  de
coletividade.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 

Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde  o  mesmo fará  a  abertura  de  protocolo  contendo todas  as  informações  necessárias.  Quando  em
caráter de emergência através dos telefones acima citados. 
 Os protocolos devem ser abertos com o prazo de 05 dias antes do dia do evento, para melhor programação
e logística da Guarda Civil Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.13 – Solicitação de Ronda Escolar

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 A ronda escolar tem como objetivo priorizar a segurança dos alunos nas entradas e saídas das escolas do
município, com a realização de orientação e organização do trânsito, inibir e prevenir para não existência do
uso e tráfico de drogas.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde  o  mesmo fará  a  abertura  de  protocolo  contendo todas  as  informações  necessárias.  Quando  em
caráter de emergência através dos telefones  acima citados. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.14 – Segurança em Eventos

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Segurança  em  eventos  da  administração,  beneficentes,  particulares  com  apoio  da  prefeitura  (EXPAR),
religioso, de outras instituições de segurança pública, esportivo (Jogos na Arena Olímpica, jogos amadores,
eventos etc.) 

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde  o  mesmo fará  a  abertura  de  protocolo  contendo todas  as  informações  necessárias.  Quando  em
caráter  de  emergência  através  dos  telefones  acima  citados.  
Os  protocolos  terão que serem abertos  com o prazo de 05 dias  antes  do dia  do evento,  para  melhor
programação e logística da Guarda Civil Municipal. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
 Possui atendimento prioritário os eventos promovidos pelo município
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.15 – Segurança PermanentePÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atendimento com a permanência de servidor da Guarda Civil Municipal por longo período, para atender 
casos emergenciais em instalações públicas não prevista em escala de trabalho

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº 153 ou (35) 3539-5205 

Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde  o  mesmo fará  a  abertura  de  protocolo  contendo todas  as  informações  necessárias.  Quando  em
caráter  de  emergência  através  dos  telefones  acima  citados.  
A Solicitação também pode ser realizada através de ofício destinado ao senhor Secretário de Segurança
Pública.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-5205 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.16 – Serviços de Táxi (Fiscalização/Reclamação/Alvará)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Todas as questões pertinentes ao serviço de táxi do município poderão ser tratadas nesta Secretaria, como, 
reclamações, renovação de alvará, dentre outros.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Telefone nº  (35) 3539-4012

Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O  taxista  solicitará  por  meio  de  protocolo  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  a  renovação  e  depois  é
encaminhada para Gerência de Trânsito e Transporte para que seja realizada a vistoria posteriormente, e
toda reclamação ou questões referente a Táxi poderão ser tratadas na Secretaria de Segurança Pública.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
Documentação  para  renovação  de  Alvará:  RG,  CNH,  comprovante  de  endereço,  último  alvará,  curso
específico, CRLV do veículo cadastrado.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Decreto nº 4611/14 e Lei  nº 4133/14

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.17 – Solicitação de Teatro Educativo com o Tema: Trânsito

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X)  Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Realização de Teatro de fantoches com 5 bonecos e cenário. E teatro humano com tema trânsito ou drogas.

COMO SOLICITAR:
Presencial à Avenida Monsenhor Mancini nº 755, Bairro Vila Dalva, 2º Andar.
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 - 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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2.18 – Transporte Coletivo (Fiscalização)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X)  Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Todo e qualquer cidadão poderá solicitar e reclamar sobre serviços do transporte coletivo, sendo alterado o 
itinerário, reclamação do serviço, dentre outros.

COMO SOLICITAR:
Presencial  à  Avenida  Monsenhor  Mancini  nº  755,  Bairro  Vila  Dalva,  2º  Andar.
Telefone: (35) 3539-4012 (Informações)
Horário de atendimento: das 07h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Lei nº 3745/11 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 

27



2.19 – Zona Azul

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X)  Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Todo e qualquer cidadão poderá solicitar e reclamar sobre serviços da Zona Azul.

COMO SOLICITAR:
Presencial  à  Avenida  Monsenhor  Mancini  nº  755,  Bairro  Vila  Dalva,  2º  Andar.
Telefone: (35) 3539-4012 (Informações)
Horário de atendimento: das 08h as 17h.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil,
onde o mesmo fará a abertura de protocolo contendo todas as informações necessárias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É necessário o requerente estar munido do CPF, para que possa ser realizada a abertura do protocolo.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Lei nº  Lei  n° 3745/11

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deverá entrar em contato com a Secretaria pelo
telefone 3539-1023 munido com o número de protocolo que foi gerado. 
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3. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇOS:

3.1 – Cursos de Capacitação Profissional

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Ofertados pela UAITEC, os cursos de capacitação são GRATUITOS, na modalidade presencial ou a distância,
e visam oferecer qualificação profissional, democratizando o acesso aos conteúdos e ampliando a formação
profissional.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Praça da Saudade, nº 105 – Sec. Mun. Ciência, Tecnologia, Ed. Profissional e
Ens. Superior
Telefone nº (35) 3531-1573 ou (35)3539-1101
Via internet: link: (disponibilizado de acordo com cada oferta de cursos)
Horário de atendimento: das 08h as 20h
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria de acordo com cada processo, demanda ou oferta de cursos
o processo será definido previamente e divulgado à população. Para dúvidas ou informações entrar em
contato pelo telefone indicado.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos  Pessoais  (RG  e  CPF),  Comprovante  de  Residência  e  Comprovante  de  Escolaridade.  Se  o
estudante for menor de idade, documentação do responsável.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme Lei Federal.
  Prazo de atendimento conforme tempo estipulado para as inscrições
•  Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com Secretaria de
Ciência e Tecnologia pelo telefone (35) 3531-1573
  Acompanhar  as  ofertas  de  cursos  e  demais  informações  pelos  canais:  Publicações  no  Facebook  na

página:  Secretaria  Mun.  de  Ciência,  Tecnologia,  Ed.  Profissional  e  Ensino  Superior, Instagram:
cienc_tecnologia e site: www.ssparaiso.mg.gov.br
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3.2 – Cursos Técnicos

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Ofertados pelos Institutos Federais, os Cursos Técnicos são GRATUITOS, na modalidade a distância, e visam a
capacitação profissional  estimulando os desenvolvimentos de habilidades técnicas  de acordo com cada
curso específico.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Praça da Saudade, nº 105 – Sec. Mun. Ciência, Tecnologia, Ed. Profissional e
Ens. Superior
Telefone nº (35) 3531-1573 ou (35)3539-1101
Via internet: link: (disponibilizado de acordo com cada oferta de cursos)
Horário de atendimento: das 08h as 20h
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria, o passo a passo será de acordo com cada edital/processo,
publicados pelos Institutos Federais que serão divulgados à população. Para dúvidas ou informações entrar
em contato pelo telefone indicado.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos  Pessoais  (RG  e  CPF),  Comprovante  de  Residência  e  Comprovante  de  Escolaridade.  Se  o
estudante for menor de idade, documentação do responsável.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme Lei Federal e Edital Publicado.
  Prazo de atendimento conforme Edital Publicado.
•  Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante  deve entrar em contato com Secretaria de
Ciência e Tecnologia pelo telefone (35) 3531-1573
  Acompanhar  as  ofertas  de  cursos  e  demais  informações  pelos  canais:  Publicações  no  Facebook  na

página:  Secretaria  Mun.  de  Ciência,  Tecnologia,  Ed.  Profissional  e  Ensino  Superior, Instagram:
cienc_tecnologia e site: www.ssparaiso.mg.gov.br
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3.3 – Cursos Superiores: Graduações e Especializações

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Ofertados pelas Instituições de Ensino Superior, os cursos de graduação e pós-graduação são GRATUITOS, na
modalidade  a  distância,  e  visam  a  formação  ou  especialização  profissional,  desempenhando  papel
fundamental na qualificação do cidadão.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Praça da Saudade, nº 105 – Sec. Mun. Ciência, Tecnologia, Ed. Profissional e
Ens. Superior
Telefone nº (35) 3531-1573 ou (35)3539-1101
Via internet: link: (disponibilizado de acordo com cada oferta de cursos)
Horário de atendimento: das 08h as 20h
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O solicitante deverá ir até a sede da Secretaria, o passo a passo será de acordo com o Edital Publicado pelas
Instituições Superiores de Ensino ou CAPES que serão divulgados à população. Para dúvidas ou informações
entrar em contato pelo telefone indicado.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Há possibilidade de cobrança de taxa de inscrição de acordo com cada Instituição, o valor será informado
com abertura de Edital.
Prioridade de atendimento conforme Lei Federal e Edital Publicado.
  Prazo de atendimento conforme Edital Publicado.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com Secretaria de
Ciência e Tecnologia pelo telefone (35) 3531-1573
  Acompanhar as ofertas de cursos e demais informações pelos canais: Publicações no Facebook na página:

Secretaria Mun. de Ciência, Tecnologia, Ed. Profissional e Ensino Superior, Instagram: cienc_tecnologia
e site: www.ssparaiso.mg.gov.br
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3.4 – Intermédio e Regulamentação de Estágios Obrigatórios e Não 
Obrigatórios

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Os Estágios visam o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Praça da Saudade, nº 105 – Sec. Mun. Ciência, Tecnologia, Ed. Profissional e
Ens. Superior
Telefone nº (35) 3531-1573 ou (35)3539-1101
Horário de atendimento: das 08h as 20h
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Para Estágio Obrigatório:  Presencial na Secretaria de Ciência e Tecnologia para verificação dos trâmites
legais (nível de estágio, tipo, local, disponibilidade, etc).
Para Estágio Não Obrigatório: mediante classificação em Processo Seletivo

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Para elaboração do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório
* Solicitação de realização de estágio
* Documentos pessoais e comprovante de residência (original e cópia)
* Cronograma de Estágio 
* Plano de Atividades
*  Número da Apólice de Seguro de Vida
Para elaboração do Termo de Compromisso de Estágio Não – Obrigatório
Conforme Edital de Processo Seletivo
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008, Lei Municipal nº 3.527 de 20/03/2009, Decreto Municipal nº 3.587 de
20/03/2009 e Decreto Municipal 5.203 de 04/09/2018.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Prioridade de atendimento conforme Lei Federal.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com Secretaria de
Ciência e Tecnologia pelo telefone (35) 3531-1573
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4. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS:

4.1 – CRAS Centro de Referência de Assistência Social – Guardinha

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Acesso aos direitos de cidadania, com desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família(PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV); gratuidade para segunda via de
documentação  civil;  encaminhamento  e  acompanhamento  de  beneficiários  do  Benefício  de  Prestação
Continuada(BPC); ações relativas ao Cadastro Único do Governo Federal(Bolsa Família, tarifas sociais, ID
Jovem, Carteira do Idoso, entre outros); encaminhamento para Passe Livre do Governo Federal e Sindipasse;
oficinas de Judô e Jiu-Jitsu; entre outras necessidades dos usuários para efetivação da proteção integral da
política de assistência social.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Gerônimo de Paula Marcondes nº235
Telefone nº (35) nº 3532-1151
Via internet pelo e-mail: crasguardinha.smds@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento: das 7:00 às 16:00
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer ao CRAS ou solicitar visitas das técnicas sociais, as quais verificarão a possibilidade de acesso
aos benefícios e serviços, bem como a necessidade de acompanhamento no CRAS e/ou encaminhamento
para demais políticas públicas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
A documentação varia de acordo com o serviço que o usuário pretende acessar. A documentação básica é
CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho e comprovante de Residência. As
técnicas preenchem o Prontuário  SUAS,  onde ficam contidas todas as  informações referentes a aquele
núcleo familiar.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social, Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, decretos e resoluções de regulamentação dos benefícios e serviços.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme vulnerabilidade e riscos sociais.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com a Secretaria pois a
todo momento o técnico pode prestar informações de acordo com a necessidade dos usuários.
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4.2 – CRAS l – Centro de Referência de Assistência Social 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Acesso aos direitos de cidadania, com desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família(PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV); gratuidade para segunda via de
documentação  civil;  encaminhamento  e  acompanhamento  de  beneficiários  do  Benefício  de  Prestação
Continuada(BPC); ações relativas ao Cadastro Único do Governo Federal(Bolsa Família, tarifas sociais, ID
Jovem, Carteira do Idoso, entre outros); encaminhamento para Passe Livre do Governo Federal e Sindipasse;
oficinas de Judô e Jiu-Jitsu; entre outras necessidades dos usuários para efetivação da proteção integral da
política de assistência social. O CRAS l conta com equipe volante para atendimento à população residente
na zona rural e áreas dispersas.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Avenida Wenceslau Braz nº 832
Telefone nº (35) nº (35) 3539-5203
Via internet pelo e-mail:  cras1.smds@ssparaiso.mg.gov.br e crasvolante.smds@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento: das 7:00 às 16:00
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer ao CRAS ou solicitar visitas das técnicas sociais, as quais verificarão a possibilidade de acesso
aos benefícios e serviços, bem como a necessidade de acompanhamento no CRAS e/ou encaminhamento
para demais políticas públicas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
A documentação varia de acordo com o serviço que o usuário pretende acessar. A documentação básica é
CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho e comprovante de Residência. As
técnicas preenchem o Prontuário  SUAS,  onde ficam contidas todas as  informações referentes a aquele
núcleo familiar.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social, Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, decretos e resoluções de regulamentação dos benefícios e serviços.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme vulnerabilidade e riscos sociais.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com a Secretaria pois a
todo momento o técnico pode prestar informações de acordo com a necessidade dos usuários.
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4.3 – CRAS ll – Centro de Referência de Assistência Social 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Acesso aos direitos de cidadania, com desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família(PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV); gratuidade para segunda via de
documentação  civil;  encaminhamento  e  acompanhamento  de  beneficiários  do  Benefício  de  Prestação
Continuada(BPC); ações relativas ao Cadastro Único do Governo Federal(Bolsa Família, tarifas sociais, ID
Jovem, Carteira do Idoso, entre outros); encaminhamento para Passe Livre do Governo Federal e Sindipasse;
oficinas de Judô e Jiu-Jitsu; entre outras necessidades dos usuários para efetivação da proteção integral da
política de assistência social. 
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço:  Rua Francisco Pimenta de Pádua Júnior nº 125
Telefone nº (35) 3539-1076
Via internet pelo e-mail:  cras2.smds@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento: das 7:00 às 16:00
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer ao CRAS ou solicitar visitas das técnicas sociais, as quais verificarão a possibilidade de acesso
aos benefícios e serviços, bem como a necessidade de acompanhamento no CRAS e/ou encaminhamento
para demais políticas públicas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
A documentação varia de acordo com o serviço que o usuário pretende acessar. A documentação básica é
CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho e comprovante de Residência. As
técnicas preenchem o Prontuário  SUAS,  onde ficam contidas todas as  informações referentes a aquele
núcleo familiar.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social, Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, decretos e resoluções de regulamentação dos benefícios e serviços.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme vulnerabilidade e riscos sociais.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com a Secretaria pois a
todo momento o técnico pode prestar informações de acordo com a necessidade dos usuários.
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4.4 – CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O 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, tais 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. 
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Pinto Ribeiro nº 955, Centro
Telefone nº (35) 3531-5069 ou 3558-1761
Via internet pelo e-mail: creas.smds@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento: das 7:00 às 16:00
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O Creas pode ser acessado pela própria pessoa em situação de risco, bem como, através de denúncias
anônimas e/ou encaminhamento por outros serviços da assistência social ou de outras políticas públicas e
por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como o Ministério Público Conselho Tutelar, etc.). 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
- Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
Prioridade de atendimento conforme vulnerabilidade e riscos sociais.
• Para acompanhar o andamento do processo o responsável  legal  solicita a informação, pessoalmente,
resguardado o direito do sigilo profissional
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4.5 –  Cadastro Único e Atendimento com Assistente Social.

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social são realizados atendimentos a população na realização
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica as famílias com perfil para
benefícios  como  Bolsa  Família,  Carteira  do  Idoso  (que  não  comprova  renda),  Benefício  de  Prestação
Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa  Social  de Água, Isenção de Taxa de Concursos
Públicos, Contribuição “Dona de Casa”, ID Jovem, entre outros. O Assistente Social orienta a população que
busca por atendimento quanto aos direitos sociais,  conforme preconizado nas legislações,  ampliando o
acesso dos usuários; realiza a acolhida, escuta e orientações; encaminha para acesso à documentação civil;
encaminha ao INSS para acesso ao BPC; encaminhar para a rede socioassistencial (CRAS, CREAS e Conselho
Tutelar),  caso  haja  a  necessidade  de  acompanhamento  sistemático em situações  de  situação  de  risco,
vulnerabilidades e violações de direitos;  realiza orientações e requerimentos para acesso ao transporte
urbano  gratuito  para  pessoas  com  deficiência  no  município,  bem  como  o  transporte  intermunicipal  e
interestadual; realizar estudos sociais, para benefícios de auxílio-funeral e remissão de débitos tributários;
realizar visitas domiciliares.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Pimenta de Pádua, nº 1865 - Lagoinha
Horário de atendimento: Cadastro Único: das 08:00 às 11:00, das 13:00 as 17:00. 
Assistente Social: das 11:00 as 17:00.
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Cadastro Único: o atendimento é agendado presencialmente ou por telefone. No dia que foi agendado o
atendimento,  o  Responsável  Familiar  pelo  Cadastro  Único  deve  comparecer  na  Secretaria  munido  dos
documentos de todos os membros da família. 
Assistente  Social:  o  cidadão deve comparecer  na  Secretaria  para  apresentar  sua demanda,  dentro dos
serviços descritos acima.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Para o Cadastro Único: os documentos originais  necessários (de todos da casa):  RG e CPF, Certidão de
nascimento ou casamento, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Declaração escolar das pessoas de 6 a 18
anos, Comprovante de endereço (faturas de água ou energia), Comprovante de renda (holerite, contrato,
guia de pagamento INSS ou de autônomo). Atenção: atualização e inclusão no cadastro único só serão feitos
mediante apresentação do CPF de todos os moradores da casa, inclusive crianças.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-Lei nº 8.742 de 07/12/1993 (LOAS), Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), Decreto Municipal 51032018, Lei
Municipal 2712 de 29/03/2000, Passe Livre Intermunicipal para idosos e deficientes (Lei nº 21.121/14), Lei
Federal  10.741/2003,   Lei  Federal  nº  12.852/2013,  Lei  nº  12.470/2011,  Decreto nº  6.593/2008,  Lei  nº
10.438/2002,  Decreto  nº  6.135/07,  Portarias  nº  177/2011,  Instruções  Normativas  nº  02  e  n°  04,
complementam a Portaria 177/2011, Portaria MDS nº 94/2013.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo o cidadão deve comparecer presencialmente no endereço
citado.
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 5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
SERVIÇOS:

5.1 – Projeto de Futebol de Campo Masculino 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 7 a 16 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado aos sábados, das 8:00 às 10:00 horas, no Campo Municipal Irmãos
Capatti – Campão (Praça de Esportes Monsenhor Mancini).
COMO SOLICITAR:
Presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes – Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor
Mancini,755.Vila  Dalva  ou com o Técnico de Esportes  Cristiano Martins  Ribeiro (Tianinho)  na  Praça  de
Esporte Monsenhor Mancini.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.2 – Projeto de Futsal Feminino

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 8 a 16 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, que trabalha com categorias de base: Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 e
treinamento. Locais: Praça de Esportes Castelo Branco, Quadra do São Judas(Quadra Poliesportiva Brandina
Rezende), Quadra da Escola Municipal Profª Maria de Lourdes Dizaró(CAIC) e Arena Olímpica.
COMO SOLICITAR:
Nos locais acima, com o técnico de esportes Adalberto Francisco Alves (Betinho), ou na Secretaria Municipal
de Esportes – Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.3 – Projeto de Futsal Masculino

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 9 a 15 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto  Esportivo,  gratuito,  realizado no  Centro  Social  Urbano  II,  com  o  técnico  de  esportes  Cristiano
Martins Ribeiro(Tianinho) e no Centro Social Urbano I,  Centro Social Urbano II  e Arena Olímpica com o
técnico de esportes Olavo Martins Júnior.
COMO SOLICITAR:
Nos locais acima, com os técnicos de esportes, ou na Secretaria Municipal de Esportes – Arena Olímpica –
3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.4 – Projeto Florescer de Ginástica Rítmica

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 5 a 16 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado na Arena Olímpica João Mambrini.
COMO SOLICITAR:
No  local  acima,  com  a  Técnica  de  Esportes  Milena  Cristina  de  Souza  Lopes  Bujato.,  ou  na  Secretaria
Municipal de Esportes – Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.5 – Projeto Nadar

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 8 a 16 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado no Centro Social Urbano II e Praça de Esportes Castelo Branco.
COMO SOLICITAR:
Nos locais acima, com o Técnico de Esportes  Sebastião Carvalho Júnior,,  ou na Secretaria Municipal  de
Esportes – Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.6 – Projeto Vôlei Paraíso – Máster 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Adultos preferencialmente acima de 40 anos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado no Centro Social Urbano I, às terças e quintas – feiras, das 7:30 às 9:00
horas.
COMO SOLICITAR:
No local acima, com o Técnico de Esportes Ludovico Ferreira Júlio, ou na Secretaria Municipal de Esportes –
Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.7 – Projeto Vôlei Paraíso 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 10 aos 17 anos.
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado no Centro Social Urbano I, Praça de Esportes Castelo Branco e Arena
Olímpica João Mambrini.
COMO SOLICITAR:
Nos locais acima, com o Técnico de Esportes Ludovico Ferreira Júlio, ou na Secretaria Municipal de Esportes
– Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.8 – Projeto Handebol

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 10 aos 17 anos.
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado na Praça de Esporte Castelo Branco.
COMO SOLICITAR:
No  local  acima,  com  as  Educadoras  Físicas  Thalita  Fernanda  Santos  Paschoini  e  Mariana  Aparecida
Nascimento  Costa,  ou  na  Secretaria  Municipal  de  Esportes  –  Arena  Olímpica  –  3º  Andar  na  Avenida
Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.9 – Projeto Kano de Judô

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Crianças e Adolescentes de 5 aos 16 anos.
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado na Arena Olímpica João Mambrini.
COMO SOLICITAR:
No local acima, com a Técnica de Esportes Roselaine Barbosa do Carmo, ou na Secretaria Municipal de
Esportes – Arena Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.10 – Programa Vida Ativa – Atividade Hidroginástica

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Preferencialmente para 3º Idade (acima de 60 anos)
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado no Centro Social Urbano II, nas terças e quintas – feiras – às 7:00, 7:45
e 8:35 horas/ segundas e quartas – feiras – às 15:00, 15:45, 16:30 horas.
COMO SOLICITAR:
No  local  acima,  com  as  Educadoras  Físicas  Thalita  Fernanda  Santos  Paschoini  e  Mariana  Aparecida
Nascimento  Costa,  ou  na  Secretaria  Municipal  de  Esportes  –  Arena  Olímpica  –  3º  Andar  na  Avenida
Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.11 – Programa Vida Ativa – Atividades Físicas

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Preferencialmente para 3º Idade (acima de 60 anos)
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Projeto Esportivo, gratuito, realizado nos núcleos: Centro Social Urbano II, Operário Esporte Clube, Verona,
Casa da Cultura, Quadra Poliesportiva do São Judas e Arena Olímpica João Mambrini.
COMO SOLICITAR:
os locais citados, com os Técnicos de Esportes responsáveis, ou na Secretaria Municipal de Esportes – Arena
Olímpica – 3º Andar na Avenida Monsenhor Mancini,755.Vila Dalva.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência e Atestado médico comprovando estar
apto para atividades físicas.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.12 – Locais Disponibilizados para a prática de esportes com horários 
agendados

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Público em Geral
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Disponibilização, sem taxa de cobrança, de locais de responsabilidade da Prefeitura Municipal para prática
de esportes.
COMO SOLICITAR:
Na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura. Para os que já utilizam o espaço a renovação do Termo
de Autorização é realizada no mês de Fevereiro,  com divulgação prévia nos locais.  Após o período de
renovação, os horários disponíveis podem ser agendados por novos usuários.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes o responsável munidos dos documentos necessários para a
inscrição, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Xerox de documento pessoal com foto e Comprovante de Residência.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
LOCAIS DISPONIBILIZADOS

1. Quadra Esportiva Brandina Rezende. Endereço: Rua Dionísio Taules – nº 80 – Bairro São Judas.
2. Centro Social Urbano I. Endereço: Av. Oliveira Rezende – nº 1158 – Vila Operária.S/N
3. Centro Social Urbano II. Endereço: Av. Central – nº 900, Bairro: Jardim Planalto. 
4. Quadra Poliesportiva Saturno Rocha. Endereço: Rua: Ézio Costa – nº 135 – Jardim Alvorada.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.13 – Locais Disponibilizados para a prática de esportes sem 
agendamento

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  - Público em Geral
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Disponibilização, sem taxa de cobrança, de locais de responsabilidade da Prefeitura Municipal para prática
de esportes e lazer.
COMO SOLICITAR:
Não há necessidade de solicitação pois os locais são aberto ao público.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
-
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
LOCAIS DISPONIBILIZADOS

1. Quadra Veneza.Endereço: Rua: José Marcolini, nº 185 – Conjunto Habitacional Veneza.
2. Campos de Futebol – Guardinha. Endereço: Rua Comendador José Honório – Distrito de Guardinha. 
3. Quadra dos Ferroviários. Endereço: Av. Brasil – nº 1125, Bairro: Vila Helena.
4. Complexo Esportivo San Genaro. Endereço: Av. Jeronimo Diogo Pereira – nº 1165 – Jardim Europa.
5. Quadra do São Judas (Descoberta). Endereço: Av. Brasil, 1125 – Conj. Habitacional Santa Rita
6. Praça de Esportes Monsenhor Mancini. Endereço: Rua: Professor Nixon – nº 150 – Vila Dalva Maria.
7. Campo Municipal Irmãos Capatti (Campão). Endereço: Praça. Monsenhor Mancini – nº 615 – Vila

Dalva Maria. 
8. Parque Infantil da Lagoinha. Endereço: Praça Paula Frassinetti, n º 381.
9. Centro de Lazer São José. Endereço: Rua: Vicente Braga – nº 1680 – Jardim São José II.
10.  Quadra – Guardinha. Endereço: Rua José Francisco de Castro – Guardinha 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.14 – Locais Disponibilizados para a Realização de Eventos Esportivos
com Taxa.

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas – Realizadores/Organizadores de eventos esportivos
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Disponibilização para utilização de locais de responsabilidade da Prefeitura Municipal para realização de
eventos esportivos, com pagamento de tarifa para utilização, de acordo com o DECRETO MUNICIPAL Nº
5285/18 – TABELA DE PREÇOS E TARIFAS PÚBLICAS – EXERCÍCIO 2019.
COMO SOLICITAR:
Na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura o responsável munidos dos documentos
necessários, as demais informações como início serão dadas no momento do atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Lista  de  documentos  solicitados  pela  Gerência  de  Arrecadação e  Tributos  para  liberação  do  Alvará  do
evento.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
DECRETO MUNICIPAL Nº 5285/18 – TABELA DE PREÇOS E TARIFAS PÚBLICAS – EXERCÍCIO 2019.
LOCAIS DISPONIBILIZADOS

1. Quadra Poliesportiva Saturnino Rocha. Endereço: Rua: Ézio Costa – nº 135 – Jardim Alvorada.
2. Quadra Poliesportiva Brandina Rezende (Quadra do São Judas). Endereço: Rua Dionísio Taules – nº

80 – Bairro São Judas.
3. Quadra- Distrito de Guardinha. Endereço: Rua José Francisco de Castro – Guardinha.
4. Centro Social Urbano I. Endereço: Av. Oliveira Rezende – nº 1158 – Vila Operária.S/N.
5. Centro Social Urbano II. Endereço: Av. Central – nº 900, Bairro: Jardim Planalto. 
6. Arena Olímpica João Mambrini. Endereço: Av. Monsenhor Mancini, 755 – 3º Andar – Vila Dalva.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094
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5.15 – Departamento CULTURA: Atendimento ao Público em Geral

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão   (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atendimento ao público em geral que procuram orientações referentes a eventos, exposições, cronogramas 
de eventos, locação de estruturas
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Av. Oliveira Rezende, 509 – Brás
 Telefone nº 35 3531 7634
Via internet pelo e-mail: eventos.cultura@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
As  solicitações  referentes  aos  serviços  prestados  será  mediante  orientação,  seguida  de  ofício  para
regulamentação do serviço solicitado

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
A documentação será solicitada se necessário, solicitamos CPF/RG, para emissão da guia de arrecadação.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Decreto Municipal n° 5285
OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Cobrança de Taxas: Valores de Referência

Tendas 10x10 sem fechamento __________________________R$ 103,49
Tendas 10x10 com fechamento__________________________R$ 124,19
Gradil unidade 3m ____________________________________R$     5,17
Palanque com cobertura _______________________________R$   72,44
Palanque sem cobertura________________________________R$  51,74
Instalação elétrica refletores tendas ______________________R$  20,70

 Para  acompanhar o  andamento do processo,  o  solicitante  deve entrar  em contato com a  Secretaria
Municipal de Esportes. Fones: (35)3531 – 2807 /(35)3539-1094

52



6. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS:

6.1 – Infectologia – Manejo Ambulatorial da Tuberculose

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como Bacilo de 
Kock. Acomete principalmente os pulmões, mais pode atingir qualquer outro órgão. O Ambulatório de 
Infectologia é referência no tratamento da tuberculose.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino  Brigagão, nº 1660 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer no endereço acima com o Encaminhamento médico das UBS, com resultado de RX toráx e
Escarro.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documento pessoal com foto RG, CPF e CNS – Cartão Nacional do SUS

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Viabilidade da Agenda para consulta com Infectologista sendo marcada para a mesma semana.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o  Ambulatório de
Infectologia pelo Telefone: (35) 3539-1055  ou E-mail: infectologia@ssparaiso.mg.gov.br
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6.2 – Infectologia – Prova Tuberculínica (PPD)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Indicada como método auxiliar da tuberculose

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino  Brigagão, nº 1660 
Horário de atendimento do local: das  07:00 – 11:00 às  13:00  - 16:00 hs

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer no endereço acima com o Encaminhamento médico das UBS.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documento pessoal com foto RG, CPF e CNS – Cartão Nacional do SUS

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o Ambulatório de
Infectologia pelo Telefone: (35) 3539-1055  ou E-mail: infectologia@ssparaiso.mg.gov.br
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6.3 – Infectologia – Distribuição de Preservativos Masculinos

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Propiciar prevenção de IST/Aids, através do maior acesso da população aos preservativos

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino Brigagão, nº 1660 
Horário de atendimento do local: das  07:00 – 11:00 às  13:00  - 16:00 hs

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer no endereço acima no Setor de Infectologia para retirar os mesmos.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
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6.4– Infectologia – SAE (Serviço de Assistência Especializada)
PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
SAE – Atendimento especializado para pessoas com resultado positivo de HIV, Hepatite B, Hepatite C

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino  Brigagão, nº 1660
 Horário de atendimento do local: das  07:00 – 11:00 às  13:00  - 16:00 hs

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Procurar pelo serviço no Ambulatório de Infectologia, agendar consulta de triagem com Enfermeira e após
atendimento com Infectologista, e  atendimento com equipe multiprofissional ( Psicologa, Assistente Social
e farmacêutica )

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documento pessoal com foto RG, CPF e CNS – Cartão Nacional do SUS

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o Ambulatório de
Infectologia pelo Telefone: (35) 3539-1055  ou E-mail: infectologia@ssparaiso.mg.gov.br
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6.5 – Infectologia – CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento)

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão (  ) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
TESTE RÁPIDO HIV, HEPATITE B, HEPATITE C E SÍFILIS

Realizar teste rápido de HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis, para toda a população que teve situação de 
risco Lembrando que não existe mais grupo de risco, qualquer pessoa pode ser vulnerável a contaminar 
com algumas dessas doenças a partir do momento que tem relação sexual desprotegida. 
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino  Brigagão, nº 1660
Horário de atendimento do local: das _07:00  às  16:00 HS

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Procurar pelo serviço no Ambulatório de Infectologia, e realizar a solicitação.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documento pessoal com foto RG, CPF e CNS – Cartão Nacional do SUS

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o Ambulatório de
Infectologia pelo Telefone: (35) 3539-1055 
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6.6 – Infectologia – Farmácia

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Distribuição de medicamentos para tratamento de HIV, Tuberculose e doenças oportunistas. Atenção 
farmacêutica. Distribuição e controle de estoque de preservativos e testes rápidos. Dispensação de 
medicamentos para acidentes ocupacionais e exposições Sexuais (PEP)
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino  Brigagão, nº 1660 ou Telefone nº (35) 3539-1055
Horário de atendimento do local: das 07:00 às 16:00 HS

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Após consulta médica, apresentar a receita específica para os referidos medicamentos no endereço citado.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documento pessoal com foto RG, CPF e CNS – Cartão Nacional do SUS. Receituário médico e comprovante

de endereço.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário para portadores de tuberculose e cadeirantes.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o Ambulatório de
Infectologia pelo Telefone: (35) 3539-1055 
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6.7 – Ambulatório Municipal – Policlínica Municipal Santa Maria 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
- Central de Agendamento de consultas especializadas e exames de rotina e especializados;
- Consultas médicas especializadas;
- Exames complementares (ECG e USG);
- Central de Agendamento de consultas especializadas e exames;
- Atendimento em hanseníase;
- Saúde da Mulher (pré natal e controle/monitoramento de mama e colo do útero, etc.);
- Atendimento em diabetes;
- Atendimento médico e de enfermagem à zona rural;
- Serviço de estomoterapia.
COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Stela 289, Vila Santa Maria – São Sebastião do Paraíso-MG
 Horário de atendimento do local: das 07:00 às 15:30h
Telefone nº (35) 3539 6007/ (35) 3539 1113/ (35) 3531 1439/ (35) 3531 5625

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Paciente da zona urbana deve procurar o Ambulatório Municipal  após ser encaminhado pela Unidade de
Saúde  da  Família  (USF)  de  origem.  Paciente  da  zona  rural  pode  procurar  diretamente  o  Ambulatório
Municipal para agendamento de consultas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos  pessoais  (RG,  CPF,  cartão  do  SUS,  cartão  de  consulta)  e  encaminhamento/autorização  de
consultas e exames.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
   Leis do SUS, Estatuto do Servidor Municipal, Portarias 020/2018 e 022/2018.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário  seguindo critérios de prioridade clínica do paciente para agendamento de
consultas/exames. Pacientes debilitados, acamados, cadeirante e especiais tem prioridade durante a espera
ao atendimento.
• Para acompanhar o andamento do processo, o solicitante deve entrar em contato com o Ambulatório pelo
telefone (35) 3539 6007/ (35) 3539 1113/ (35) 3531 1439/ (35) 3531 5625

59



6.8 – Farmácia Básica Municipal – Unidade Centro 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Farmácia Básica Municipal é um estabelecimento de saúde com prestação de assistência farmacêutica no 
âmbito do SUS nos serviços farmacêuticos:
- Técnico gerenciais: programação de medicamentos; solicitação/requisição de medicamentos; 
armazenamento de medicamentos; descarte dos resíduos de serviços de saúde (medicamentos).
- Técnico assistenciais: dispensação; orientação farmacêutica; seguimento farmacoterapêutico; educação 
em saúde; suporte técnico para a equipe de saúde.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr Placidino Brigagão nº 834 – Centro
Horário de atendimento do local: das 7:00 às 15:30.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Medicamentos Componentes Básicos: o atendente com a receita em mãos, fará análise se o medicamento
está disponível na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município; caso os medicamentos
constar na Relação Municipal  de Medicamentos Essenciais,  dispensando apenas a quantidade prescrita,
carimbar sobre o medicamento fornecido; orientar ao paciente como deve ser a administração do mesmo e
só liberar o paciente quando estiver convencido de que ele entendeu como deverá fazer o tratamento
corretamente;  se  o  paciente  chegar  à  Farmácia  com  uma  receita  já  carimbada  de  fornecido  e  o
medicamento não for  de uso contínuo,  não será  fornecido novamente,  o  atendente deverá  orientar  o
paciente  a  marcar  uma  nova  consulta;  se  o  medicamento  não  constar  na  REMUME,  avisá-lo  que  em
nenhuma Farmácia Básica Municipal será encontrado; se estiver em falta no estoque, orientar o paciente
que o medicamento é fornecido pelo SUS, e quando ele deverá retornar para retirá-lo na Farmácia Básica; a
dispensação  de  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial deverá  atender  ao  disposto  em  legislação
específica. O dispensador deve anotar na receita a quantidade de medicamento que foi atendida, a data e é
indispensável a apresentação de um documento pelo paciente; a quantidade dispensada de medicamentos
não sujeitos a controle especial, destinados ao tratamento de doenças crônicas, deve ser suficiente para no
máximo  30  dias  de  tratamento.  O  usuário  deverá  utilizar  a  primeira  via  da  receita  para  retirar  o
medicamento mensalmente, durante o prazo estabelecido pelo prescritor e desde que não exceda 6  meses;
receituários da UPA com medicação de uso contínuo, será entregue quantidade suficiente para 30 dias,
tempo para o usuário procurar sua Unidade de Saúde e seu médico correspondente; a quantidade atendida
de medicamentos sujeitos a controle especial, em todos os casos, deve atender à prescrição, respeitando-se
o prazo máximo de 60 dias de tratamento; o modelo de receituário da Secretaria Municipal de Saúde é o
padrão para a prescrição de medicamentos não sujeitos a controle especial. Os modelos de receituário dos
demais  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial  devem atender  à  legislação  específica;  as  farmácias
gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde atenderão somente receitas oriundas de serviços de saúde
do  SUS  e  hospitais  conveniados.  Receitas  de  pacientes  que  residem  em  outros  municípios  não  serão
atendidas;  cada pessoa terá  direito  a  retirar  medicamentos  para,  no  máximo,  três  usuários  diferentes,
revendo-se essa norma em casos extraordinários; as receitas terão validade de 6 meses, sendo revalidadas a
cada 3 meses, contados a partir da data de sua emissão, para medicamentos de uso contínuo. As receitas de
anticoncepcionais terão validade de 1 ano a partir da data de sua emissão.
Medicamentos  Componentes  Especializados  da  Assistência  Farmacêutica  (medicamentos  alto  custo):
mediante apresentação da receita médica após deferimento de processo administrativo junto ao Estado.
Medicamentos com Demanda Judicial: mediante apresentação de receita após deferimento de processo
judicial e ou administrativo junto à Prefeitura de São Sebastião do Paraíso.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG, CPF e Cartão Nacional do SUS do usuário prescrito em receita médica (caso seja terceiros ao retirarem o
medicamento prescrito, além dos documentos exigidos do paciente, será exigido a apresentação do RG
deste que vai retirar o medicamento).
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Portaria 344/98, RDC nº 20/2011 e RDC nº 44/2009

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• O usuário poderá ter acesso aos medicamentos competentes básicos disponíveis para dispensação nas
Farmácias  Básicas  Municipais  no  Portal  da  Transparência  através  do  link  abaixo:
http://www.ssparaiso.mg.gov.br/informacao/107
• Maiores  Informações:  Farmácia  Básica  Municipal  Centro.  Telefone:  35  3539  1099  ou  E-mail:
farmacia.saude@ssparaiso.mg.gov.br
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6.9 – Farmácia Básica Municipal – Unidade Vila Formosa

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Farmácia Básica Municipal é um estabelecimento de saúde com prestação de assistência farmacêutica no 
âmbito do SUS nos serviços farmacêuticos:
- Técnico gerenciais: programação de medicamentos; solicitação/requisição de medicamentos; 
armazenamento de medicamentos; descarte dos resíduos de serviços de saúde (medicamentos).
- Técnico assistenciais: dispensação; orientação farmacêutica; seguimento farmacoterapêutico; educação 
em saúde; suporte técnico para a equipe de saúde.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço:  Rua Pimenta de Pádua nº 2423 - Lagoinha
Horário de atendimento do local: das 7:00 às 15:30.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Medicamentos Componentes Básicos: o atendente com a receita em mãos, fará análise se o medicamento
está disponível na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município; caso os medicamentos
constar na Relação Municipal  de Medicamentos Essenciais,  dispensando apenas a quantidade prescrita,
carimbar sobre o medicamento fornecido; orientar ao paciente como deve ser a administração do mesmo e
só liberar o paciente quando estiver convencido de que ele entendeu como deverá fazer o tratamento
corretamente;  se  o  paciente  chegar  à  Farmácia  com  uma  receita  já  carimbada  de  fornecido  e  o
medicamento não for  de uso contínuo,  não será  fornecido novamente,  o  atendente deverá  orientar  o
paciente  a  marcar  uma  nova  consulta;  se  o  medicamento  não  constar  na  REMUME,  avisá-lo  que  em
nenhuma Farmácia Básica Municipal será encontrado; se estiver em falta no estoque, orientar o paciente
que o medicamento é fornecido pelo SUS, e quando ele deverá retornar para retirá-lo na Farmácia Básica; a
dispensação  de  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial deverá  atender  ao  disposto  em  legislação
específica. O dispensador deve anotar na receita a quantidade de medicamento que foi atendida, a data e é
indispensável a apresentação de um documento pelo paciente; a quantidade dispensada de medicamentos
não sujeitos a controle especial, destinados ao tratamento de doenças crônicas, deve ser suficiente para no
máximo  30  dias  de  tratamento.  O  usuário  deverá  utilizar  a  primeira  via  da  receita  para  retirar  o
medicamento mensalmente, durante o prazo estabelecido pelo prescritor e desde que não exceda 6  meses;
receituários da UPA com medicação de uso contínuo, será entregue quantidade suficiente para 30 dias,
tempo para o usuário procurar sua Unidade de Saúde e seu médico correspondente; a quantidade atendida
de medicamentos sujeitos a controle especial, em todos os casos, deve atender à prescrição, respeitando-se
o prazo máximo de 60 dias de tratamento; o modelo de receituário da Secretaria Municipal de Saúde é o
padrão para a prescrição de medicamentos não sujeitos a controle especial. Os modelos de receituário dos
demais  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial  devem atender  à  legislação  específica;  as  farmácias
gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde atenderão somente receitas oriundas de serviços de saúde
do  SUS  e  hospitais  conveniados.  Receitas  de  pacientes  que  residem  em  outros  municípios  não  serão
atendidas;  cada pessoa terá  direito  a  retirar  medicamentos  para,  no  máximo,  três  usuários  diferentes,
revendo-se essa norma em casos extraordinários; as receitas terão validade de 6 meses, sendo revalidadas a
cada 3 meses, contados a partir da data de sua emissão, para medicamentos de uso contínuo. As receitas de
anticoncepcionais terão validade de 1 ano a partir da data de sua emissão.
Medicamentos  Componentes  Especializados  da  Assistência  Farmacêutica  (medicamentos  alto  custo):
mediante apresentação da receita médica após deferimento de processo administrativo junto ao Estado.
Medicamentos com Demanda Judicial: mediante apresentação de receita após deferimento de processo
judicial e ou administrativo junto à Prefeitura de São Sebastião do Paraíso.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG, CPF e Cartão Nacional do SUS do usuário prescrito em receita médica (caso seja terceiros ao retirarem o
medicamento prescrito, além dos documentos exigidos do paciente, será exigido a apresentação do RG
deste que vai retirar o medicamento).
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Portaria 344/98, RDC nº 20/2011 e RDC nº 44/2009

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• O usuário poderá ter acesso aos medicamentos competentes básicos disponíveis para dispensação nas
Farmácias  Básicas  Municipais  no  Portal  da  Transparência  através  do  link  abaixo:
http://www.ssparaiso.mg.gov.br/informacao/107
• Maiores  Informações:  Farmácia  Básica  Municipal  Centro.  Telefone:  35  3539  1099  ou  E-mail:
farmacia.saude@ssparaiso.mg.gov.br
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6.10 – Fisioterapia

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Ambulatório de Fisioterapia Municipal presta serviços de Fisioterapia Geral na reabilitação de alterações 
traumato ortopédicas, neurológicas, respiratórias, oncológicas, cardíacas, circulatórias e reumatológicas. 
Atende toda população do Município de São Sebastião do Paraíso e está vinculado ao Sistema SUS.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Av. Monsenhor Mancini, 755 . Vila Dalva  - Telefone: 3531 -3514
 Horário de Agendamento: Segundas, Quartas e Sextas-feiras das  7:30h  às 10:00h
 Horário de Funcionamento do Setor: 07:00 h às 19:00 h

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
 É necessário solicitação médica para o atendimento de fisioterapia (feito por profissional médico do SUS). 
Comparecer ao setor nos dias de agendamento (segundas, quartas e sextas-feiras das 7:30h  às 10:00h.), 
portando o pedido médico e cartão do SUS. O agendamento poderá ser realizado por terceiros, desde que 
munido desses documentos. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos pessoais (RG, CPF, cartão do SUS) e solicitação médica do SUS
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Regimento Interno do Ambulatório de Fisioterapia do município e Código de Ética de Fisioterapia e Terapia
ocupacional.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui  atendimento  prioritário  em  quadros  agudos  e  ou  agudizados,  pós-operatório  imediato  e  pós
imobilização de fraturas; quadros neurológicos agudos; quadros de câncer e gestantes. 
• Todos os procedimentos realizados pelo setor são lançados no Sistema  de Informação de Saúde utilizado
pelo Município ( Vivver). Entrar em contato pelo telefone 3531 -3514 para informações ou dúvidas.
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6.11 – Atenção Primária a Saúde- USFs

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder
de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma 
população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. 
Sendo assim, a APS responsabiliza-se pela atenção à saúde de seus usuários, constituindo-se na principal 
porta de entrada do sistema; ofertando ações de saúde de caráter individual e coletivo; organizando o 
processo de trabalho de equipes multiprofissionais na perspectiva de abordagem integral do processo 
saúde doença; responsabilizando-se pelo usuário, independentemente de seu atendimento estar se dando 
em outra unidade do sistema; e, dessa forma, ordenando o funcionamento da rede. 
Em nosso município, contamos com 18 Unidades de saúde da Família e no Ambulatório Municipal é 
oferecido esse serviço para a população de zona rural. 

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Lista das Unidades de Saúde da Família (USF) que segue abaixo (consultar)
Telefone para contato: Lista das Unidades de Saúde da Família (USF) que segue abaixo (consultar)
 Horário de Funcionamento: 7:00 às 16:00 hs. As Unidades não fecham no horário de almoço, exceto nos
dias de reuniões e quando o enfermeiro ou técnico de enfermagem não está trabalhando no dia. 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O usuário deve ser cadastrado em sua USF de referência (de acordo com o endereço de sua residência),
para solicitar os serviços, o usuário pode ligar para agendar uma consulta com enfermeiro, médico e ou
solicitar  orientações,  participar  de  encontros,  grupos,  palestras,  eventos  e  outros  momentos
proporcionados pela Equipe para a população. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
É exigido Cartão Amarelo e ou documento com foto e Cartão Nacional do SUS (que poderá ser realizado na
própria USF com RG e CPF). 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Política Nacional da Atenção Básica (Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário de acordo com o Caderno Atenção Básica nº28 – Acolhimento à demanda
espontânea.
• Prazo de atendimento: depende da solicitação do usuário, exames, consultas de atenção básica, entre
outras.. Podendo ser imediato ou até 60 dias (atualmente)
• O serviço pode ser acompanhado através do Sistema de Informação utilizado pelo município e também
pelo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB). Pelos telefones ou presencialmente nos
endereços abaixo conforme cada USF’s.

LISTA DE TELEFONES E ENDEREÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1. ALVORADA — USF JOÃO SILVA 
Rua Calimério Augusto Soares, s/nº, Jardim Alvorada
Telefone: 3558-5350
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2. ASILO — USF JOSÉ BENTO DOS SANTOS 
Rua Joaquim Rosa de Figueiredo, 150, bairro Cidade Nova
Telefone: 3539-1091 

3. CENTRO — USF DR. ARLEY PRETO GOMES
Rua Placidino Brigagão, 690, centro
Telefone: 3539-1064

4. CIDADE INDUSTRIAL — USF CIDADE INDUSTRIAL
Avenida Noraldino de Paula, 285, bairro Cidade Industrial
Telefone: 3558-9155

5. ESTAÇÃO — USF VER. MARIA APARECIDA PIMENTA PEDROSO
Avenida Oliveira Resende, 907, bairro Braz
Telefone: 3558-1900

6. GUARDINHA — USF CARINE ABUD 
Rua Germano Guerra, 445, distrito de Guardinha
Telefone: 3532-1159

7. JOÃO XXIII — USF DR. URIAS SOARES DE MORAES 
Rua Francisco Quintino, 181, Vila São Pedro
Telefone: 3539-1051

8. LAGOINHA — USF DR. PEDRO ANTÔNIO MARQUES
Praça Santa Paula Frassinetti, 26, Lagoinha
Telefone: 3539-1105

9. PLANALTO — USF DR. JOÃO GRAU BRIGAGÃO
Avenida Central, 736, Jardim Planalto
Telefone: 3539-1081

10.SAN GENARO — USF DR. JOSÉ SPOSITO
Rua Benevenuto Candiani, s/n°, bairro San Genaro
Telefone: 3539-1005

11. SANTA MARIA — USF JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES
Rua João Marinzeck, 10, Conjunto Monsenhor Mancini
Telefone: 3539-6013

12.SÃO JUDAS — USF DR. ÁLVARO PINTO VILELA
Rua coronel Alfredo Serra, s/nº, Parque São Judas Tadeu
Telefone: 3539-1106

13.SÃO SEBASTIÃO (CAIC 2) — USF DR. HERMANTINO PATRÍCIO DE OLIVEIRA Avenida vereador Alfredo 
Campolongo, 188, bairro São Sebastião
Telefone: 3558-4083

14.SÃO SEBASTIÃO (CAIC 3) — USF MARIANA MARQUES
Avenida vereador Alfredo Campolongo, 188, bairro São Sebastião
Telefone: 3558-4083

15.VENEZA — USF MARIA DE PAULA RIBEIRO
Rua Adolfo Dizaró, 100, bairro Veneza
Telefone: 3538-1758

16.VERONA — USF TEREZINHA VERGANI TOFETTI
Rua vereador Benedito Campos, 235, bairro Verona
Telefone: 3531-2141

17.VILA FORMOSA — USF DR. JOSÉ SOARES BRANDÃO
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Rua Maria Abadia Amaral Malagutti, 180, Vila Formosa
Telefone: 3558-6721

18.VILA MARIANA — USF OLÍVIA CANDIANI BÉRGAMO
Rua dos Antunes, 612, centro
Telefone: 3558-2188
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6.12 – Vigilância em Saúde 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (X) Empresas  (X) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A  Vigilância  em  Saúde  é  responsável  por  ações  de  vigilância,  prevenção  e  controle  de  doenças
transmissíveis, vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis,
saúde ambiental,  saúde do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população do
município. É subdividida em:
- Vigilância Epidemiológica: conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- Vigilância Sanitária: realização de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde. As ações do setor decorrem de: investigação, inspeção,
fiscalização, lavratura de autos e aplicação de penalidades.
- Vigilância em Saúde Ambiental: consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a
detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na
saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.
- Vigilância em Saúde do Trabalhador: compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo,
no  sentido  de  detectar,  conhecer,  pesquisar  e  analisar  os  fatores  determinantes  e  condicionantes  dos
agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social,
organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses
aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.
-  Imunização: desenvolve  estratégias  específicas  para  atingir  as  coberturas  de  vacinação  desejáveis,
buscando o controle das doenças imunopreviníveis em todo o território paraisense.
- Ambulatório de Infectologia: serviços de saúde que, articulados aos demais serviços do Sistema Único de
Saúde  (SUS),  representam  uma  estratégia  importante  na  promoção  da  equidade  de  acesso  ao
aconselhamento e ao diagnóstico do HIV, das hepatites B e C e da sífilis. 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO

→ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

• Coleta, processa e analisa os dados sobre mortalidade do município através do sistema de informações
sobre  mortalidade  (sim)  a  partir  da  declaração  de  óbito  (DO)  padronizados  pelo  Ministério  da  Saúde.
Distribui as declarações de óbito (DO) aos serviços de saúde cadastrados. 
• Coleta, processa e analisa os dados sobre nascimentos ocorridos no município, através do sistema de
informações de nascidos vivos (sinasc) a partir da declaração de nascido vivo (DNV) padronizados pelo
Ministério da Saúde. Distribui as declarações de nascidos vivos (DNV) aos serviços de saúde cadastrados.
• Detecção ou prevenção de medidas de prevenção e controle das doenças e agravos como: Acidentes por
animal peçonhentos; Acidentes de trabalho: grave / fatal / com mutilações / em crianças e adolescentes;
Acidentes  com  material  biológico;  AIDS  –  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida;  Dengue;  Difteria;
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs; Febre amarela; etc.
→ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.  Inspeção  prévia:  Visa  garantir  que  o  estabelecimento  cumpriu  todas  as  determinações  do  projeto
arquitetônico previamente  aprovado,  somente  sendo avaliado a  área  física,  presença  e  localização  dos
equipamentos  
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2. Rotina: Autorização de funcionamento de empresa – específica para estabelecimentos que produzem,
reembalem,  comercializem  distribuem,  transportem,  manipulem  produtos  previstos  em  legislações
vigentes.  Autorização  especial  de  funcionamento –  específico  para  estabelecimentos  que  fabriquem,
manipulem,  comercializem,  distribuem,  transportem  produtos  de  controle  especial  (psicotrópicos  e
entorpecentes) previstos em legislações vigentes; Obtenção de Licenciamento  (Alvará sanitário) – para
todos os estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde conforme previstos em legislações vigentes;
Obtenção de Registro de Produtos de interesse à saúde; Contratação de serviços dos estabelecimentos de
saúde específica para contrato/convênio de serviços junto ao SUS.
3. Programada: É aquela definida a partir de um planejamento da Divisão de Vigilância Sanitária municipal
sendo: Renovação do  alvará  Sanitário;  Constatação  do  cumprimento  das  recomendações  de  inspeções
prévias; Verificação do cumprimento de notificações, determinações, etc; Periódicas priorizadas segundo o
risco epidemiológico;
4.  Emergencial: Apuração  de  denúncia  ou  reclamação;  Riscos  iminentes  à  saúde  da  comunidade
(intoxicação por produtos, surtos, contaminações, etc);

→ VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

• Vigilância e controle dos fatores de risco não biológico: Contaminantes ambientais; Qualidade da água
para o consumo humano; Qualidade doar; Qualidade do solo, inclusive os resíduos tóxicos e perigosos;
Desastres naturais e acidentes com produtos perigosos Vigilância e controle dos fatores de risco biológico:
Vetores;  Hospedeiros  e  Reservatórios;  Animais  peçonhentos;  Programas: Vigiágua;  Vigisolo;  Vigiar;
Vigidesastre;  Atendimento à população:  em reclamações sobre: pombos, aranhas, morcegos, caramujos,
entre outros.
• Programa de controle da raiva: são desenvolvidas A observação de animais agressores, recolhimento de
animais agressores, envio de material para diagnóstico de raiva, campanha de vacinação de cães e gatos
contra raiva, recolhimento de morcegos caídos e encaminhamento para diagnóstico de raiva, recolhimento
de animais  de grande porte  soltos  em vias  públicas,  programa de controle  da  leishmaniose  visceral  e
programa  municipal  de  controle  de  roedores.  
• Programa Municipal de Controle da Dengue: realiza uma série de atividades de controle da doença na
cidade. 

1. ATIVIDADE CASA A CASA: visita realizada em imóveis de uma determinada área, para desenvolver
ações de controle de criadouros, como: eliminação de recipientes e adequação de recipientes não
removíveis,  orientação  aos  moradores  e  proprietários  de  imóveis  sobre  os  procedimentos
adequados para evitar criadouros de Aedes aegypti.

2.  PONTOS ESTRATÉGICOS: São estabelecimentos que apresentam grande quantidade de recipientes
em condições favoráveis à proliferação de larvas de Aedes aegypti (depósitos de pneus usados e de
ferro velho, oficina de desmanche de veículos, borracharias, oficinas de funilaria, cemitério, etc.).
Periodicamente é feito vistoria e tratamento químico e mecânico, se necessário. 

3.  IMÓVEIS ESPECIAIS: São imóveis não residenciais de médio e grande porte que apresentam maior
importância na disseminação do vírus da dengue. Correspondem a imóveis como serviços de saúde,
estabelecimentos de ensino, quartéis, penitenciárias, hotéis, templos religiosos, casas comerciais,
indústrias,  os  quais  serão  selecionados  mediante  avaliação  cadastral.  As  ações  de  vigilância  e
controle vetorial são mais complexas, para melhor monitoramento estes devem ser cadastrados
para trabalho em atividade específica.

4. BLOQUEIO DE CASO: Consiste na vistoria completa (intra e peridomicílio), nos imóveis existentes na
área compreendida por um raio de 500 metros em torno do imóvel onde foram constatados casos
positivos de dengue e no controle de todos os criadouros encontrados em cada imóvel trabalhado,
realizando  as  seguintes  ações:  Orientação  aos  moradores  e  proprietários  de  imóveis  sobre  os
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cuidados necessários para evitar criadouros de Aedes aegypti nos imóveis sob sua responsabilidade;
Adoção das medidas de controle mecânico; Aplicação de larvicida em todos os recipientes que não
puderam ser indisponibilizados.

5. BLOQUEIO – NEBULIZAÇÃO: Consiste na aplicação de inseticida de casa em casa com atomizador
portátil,  nos  imóveis  onde  tiveram  casos  positivos  de  dengue,  que  objetiva  a  eliminação  do
mosquito adulto.

6. BUSCA ATIVA: É uma visita domiciliar, nas quadras dos casos positivos de dengue, objetivando a
busca de novos suspeitos, isto é, pessoas que apresentam sintomas que indiquem a doença, sendo
que é preenchida uma ficha de notificação e encaminhada para a Vigilância Epidemiológica. 

7. ARRASTÃO: É a retirada de criadouros de imóveis e terrenos baldios com o uso de caminhões. No
arrastão também é feito o trabalho de orientação, a busca ativa, tratamento químico quando não
for possível remover criadouros e em alguns setores é feita também orientação sobre o lixo.

8. AVALIAÇÃO  DE  DENSIDADE  LARVÁRIA  (índice  Breteau)  :  Esta  ação  visa  medir  o  tamanho  da
infestação  de  mosquitos  Aedes  aegypti no  município,  ou  em  áreas/bairros  do  município.  A
metodologia  utilizada  é  a  coleta  de  larvas  em  imóveis  edificados  de  quarteirões  selecionados
aleatoriamente. 

9. ATIVIDADES EDUCATIVAS: Aliada aos trabalhos de campo, esta é sem dúvida a ação mais importante
de todo e qualquer programa que se destine a controlar e combater o mosquito Aedes aegypti.
Devido à complexidade decorrente da forma de procriação e proliferação desse mosquito, as ações
educativas são de extrema necessidade, tendo em vista que é preciso mobilizar toda a sociedade na
luta para se eliminar os criadouros existentes, além de garantir a manutenção do ambiente livre de
criadouros. Dessa forma, se constitui em ferramenta essencial o modelo de intervenção educativa
que promova a conscientização e mobilização das pessoas em torno desse processo. Não basta
apenas conhecer a dinâmica de transmissão da dengue e suas interfaces com o ambiente urbano; é
preciso, acima de tudo, atitude e envolvimento para assegurar um controle efetivo e continuado do
mosquito responsável pela transmissão da dengue. 

→ VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Atua  na  vigilância  dos  acidentes  de  trabalho  através  do  SUS.  Tem  por  objetivo  atender  a  todos  os
trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos dos processos de produção, das condições e do
ambiente de trabalho, bem como desenvolver ações de prevenção, orientação e educação.
A Saúde do Trabalhador foca as suas ações no registro dos acidentes de trabalho que acontece no município
e são atendidos tanto no serviço público quanto nos hospitais privados, como forma de garantir o direito do
trabalhador na preservação da saúde. As investigações nos ambientes e condições de trabalho efetivam a
identificação  de  processos  produtivos  de  risco  e  a detecção  de  doenças  decorrentes  do  exercício
profissional.

→ IMUNIZAÇÃO

Controla e distribui as vacinas para todas as demais salas de vacina de acordo com a relação de vacinas
estabelecidas pelo programa nacional  de imunização.  Além disso, é a responsável  pelas campanhas de
vacinação.
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→ AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA

É  um  serviço  de  saúde  que  realiza  ações  de  assistência,  prevenção  e  tratamento  às  pessoas  com
IST/HIV/AIDS e HEPATITES VIRAIS. Aos usuários do serviço são oferecidos: Consulta e acompanhamento com
médico  infectologista; Consultas  e  procedimentos  de  enfermagem; Acompanhamento  psicológico;
Acompanhamento nutricional; Assistência farmacêutica com dispensação de antirretrovirais e tratamento
para doenças oportunistas, distribuição de insumos de prevenção (preservativos masculino e feminino e gel
lubrificante);Assistência  Social; Solicitação  de  exames  para  diagnóstico  e  monitoramento; Trabalho  de
prevenção e aconselhamento extramuro à populações mais vulneráveis. O atendimento é sigiloso e gratuito

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Dr. Placidino Brigagão Nº1230 – Centro 
Telefone: (35) 3539-5003 / 3558-3639 / 3539-1040 / 3539-6030
Via internet: link: vigilancia.saude@ssparaiso.mg.gov.br / epidemiologia@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: das 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
 Inspeção prévia; Emissão de alvará Sanitário; Renovação do alvará Sanitário → Os interessados deverão 
preencher requerimento disponibilizado na Divisão de Vigilância Sanitária levando as documentações 
necessárias referentes à atividade/empresa do interessado.
Produtos, atividades de saúde e de interesse da saúde →  Os interessados deverão preencher formulário
próprio disponibilizado Divisão de Vigilância Sanitária  ou via internet/e-mail.  Denúncias são aceitas por
telefone e anônimas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos pessoais (RG, CPF) e Procurar a Divisão de Vigilância Sanitária para demais informações.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei  Federal  nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;  Lei  Complementar nº 37 de 15 de março de 2012.;
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 207, de 3 de janeiro de 2018; Resolução SES/MG nº 5710, de 02
de maio de 2017; Resolução nº 6.648, 2019; Resolução SES/MG nº 6.532, de 05 de dezembro de 2018
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Há cobrança de taxa para a Vigilância Sanitária, CONFORME CNAE/ATIVIDADE.
• Vigilância  Sanitária: Inspeção  prévia:  07  dias  úteis  após  abertura  do  protocolo;  Emissão  de  alvará
Sanitário: 07 dias úteis após deferimento da inspeção; Renovação do alvará Sanitário: 10 dias úteis após
deferimento da inspeção; Produtos, atividades de saúde e de interesse da saúde. 01 dia útil após abertura
protocolo;  Acompanhar  o  andamento  dos  serviços  Com  o  número  do  protocolo  por  telefone  ou
presencialmente.
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6.13 – CAPS II (Paraíso)  – Centro de Atenção Psicossocial 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, local de referência e tratamento 
multidisciplinar  para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes
e demais quadros que justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no  Endereço: Tenente Rua José Albino, nº 575 - Centro 
Telefone nº (35)3531-3897 (apenas orientações) ou Via internet e-mail:  caps2.saude@ssparaiso.mg.gov.br
(apenas orientações)
 Horário de Funcionamento : 07:00 h às 17:00 h

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
o serviço funciona em sistema de “portas abertas”, ou seja, demanda espontânea, sendo este avaliado por
um profissional da equipe multidisciplinar do CAPS, definindo acompanhamento ou encaminhamento para
outros serviços. Assim como o paciente sendo encaminhado por outros serviços (USF, CRAS, CREAS,UPA), no
qual o paciente será avaliado e encaminhado ao setor para avaliação multidisciplinar do CAPS.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos pessoais (RG, CPF, cartão do SUS) e Comprovante de Residência,
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei 10.216/2001, portaria 336/2002
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário, a prioridade será estabelecida de acordo com a avaliação do profissional
do CAPS, considerando o risco para si e outros. 
• O  serviço dispõe  de  orientações e  esclarecimentos sobre  condutas  e  acompanhamento estabelecido
seguindo os direitos do paciente estabelecido na lei 10.216/01. Entrar em contato pelos telefones acima ou
presencialmente no endereço citado.
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6.14 – CAPS AD Vitória  – Centro de Atenção Psicossocial 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
É um serviço do SUS de atenção psicossocial que oferece tratamento e acompanhamento multidisciplinar 
para pessoas com dependência ou abuso  de substâncias tais como álcool, crack e outras drogas.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no  Endereço: Rua José Maria Gaspar, 55, Jd Paineiras
Telefone nº (35) 3539-1104 (apenas orientações) ou Via internet e-mail: 
capsadvitoria.saude@ssparaiso.mg.gov.br (apenas orientações)
 Horário de Funcionamento: 07:00 h às 17:00 h

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
o serviço funciona em sistema de “portas abertas”, ou seja, demanda espontânea, sendo este avaliado por
um profissional da equipe multidisciplinar do CAPS, definindo acompanhamento ou encaminhamento para
outros serviços.  Assim como o paciente sendo encaminhado por outros serviços (USF, CRAS, CREAS,UPA),
no qual o paciente será avaliado e encaminhado ao setor para avaliação multidisciplinar do CAPS.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos pessoais (RG, CPF, cartão do SUS) e Comprovante de Residência,
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei 10.216/2001, portaria 336/2002, portaria 3.088/11
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário, a prioridade será estabelecida de acordo com a avaliação do profissional
do CAPS, considerando o risco para si e outros.
• O  serviço dispõe  de  orientações e  esclarecimentos sobre  condutas  e  acompanhamento estabelecido
seguindo os direitos do paciente estabelecido na lei 10.216/01. Entrar em contato pelos telefones acima ou
presencialmente no endereço citado.
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6.15 – CAPS I (Girassol) – Centro de Atenção Psicossocial 

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
É um serviço do SUS de atenção psicossocial que oferece tratamento e acompanhamento multidisciplinar 
para  crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente  sofrimento psíquico decorrente de 
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas,

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço: Rua Emídia Maria de Souza, nº 275 Morada do Sol 
Telefone nº (35)3558-3191 (apenas orientações) ou Via internet e-mail: 
caps  infantil  .saude@ssparaiso.mg.gov.b  r    (apenas orientações)
 Horário de Funcionamento: 07:00 h às 17:00 h

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O serviço funciona em sistema de “portas abertas”, ou seja, demanda espontânea, sendo este avaliado por
um profissional da equipe multidisciplinar do CAPS, definindo acompanhamento ou encaminhamento para
outros serviços. Assim como o paciente sendo encaminhado por outros serviços (USF, CRAS, CREAS,UPA), no
qual o paciente será avaliado e encaminhado ao setor para avaliação multidisciplinar do CAPS.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Presenças dos pais  ou responsáveis;  Documentos pessoais  (RG, CPF,  cartão do SUS) e Comprovante de
Residência.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei 10.216/2001, portaria 336/2002, portaria 3.088/11
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Possui atendimento prioritário, a prioridade será estabelecida de acordo com a avaliação do profissional
do CAPS, considerando o risco para si e outros.
• O  serviço dispõe  de  orientações e  esclarecimentos sobre  condutas  e  acompanhamento estabelecido
seguindo os direitos do paciente estabelecido na lei 10.216/01. Entrar em contato pelos telefones acima ou
presencialmente no endereço citado.
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6.16 – TFD Tratamento Fora Domicílio/Transporte Fora Domicílio

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Cidadão  (  ) Empresas  (  ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não 
tratáveis no município de origem quando esgotados todos os meios de atendimento. Esse benefício é 
concedido, exclusivamente à pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS. Assim, 
o usuário que necessite de tratamento fora do município, tem como benefícios: o transporte, que ocorre 
por meio de ônibus, carro e ambulância, ajuda de custo para alimentação quando o deslocamento é acima 
de 50 km e ajuda de custo para pernoite quando o usuário necessitar permanecer no local de tratamento.  

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini, nº 1882 – Vila Santa Maria
Horário de atendimento do local – Tratamento Fora do Domicilio: 8h às 16h
                                                           - Transporte Fora do Domicílio: 7h às 11h30 e 12h30 às 16h.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades vinculadas ao SUS e
autorizadas pela Comissão Municipal de TFD, que solicitará exames  e documentos para análise de cada
caso. Se autorizado pela Comissão o formulário do TFD será cadastrado, posteriormente o paciente irá para
uma fila de espera  ou procederá o agendamento e  deslocamento do paciente, bem como liberar recursos. 
O agendamento do transporte fora do município, deverá ser solicitado com antecedência mínima de 05
(cinco) dias  pelos pacientes e/ou responsáveis, mediante requisição médica e documentos de identificação,
que será encaminhado à Comissão Municipal  de  TFD,  para análise  e avaliação,  decidindo esta sobre a
necessidade  do  deslocamento  do  paciente,  indicando  o  melhor  meio  disponível  de  transporte  para  o
mesmo e a conveniência ou não de acompanhante, de acordo com as recomendações médicas indicadas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Para  solicitação  de  tratamento  fora  do domicílio  necessitará  das  seguintes  fotocópias:  RG,  CPF,  Cartão
Nacional do SUS, Comprovante de residência e exames.
Para  agendamento  do  transporte  fora  do  município  necessitará  da  requisição  médica  (cartão  de
agendamento) e documentos de identificação
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Foi instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SAS/MS nº 055, de 24 de fevereiro de
1.999. No âmbito municipal o TFD é regulamentado, pela  Lei Municipal nº3642 de 06 de maio de 2010.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Maiores informações Telefone: (35) 3539-7002 
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6.17 – Faturamento Hospitalar: SIH e CIHA

PÚBLICO DIRECIONADO: (X) Estabelecimento de Saúde e Prestadores SUS
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Sistema de Informação Hospitalar (SIH) processa todos os atendimentos provenientes de internações
hospitalares que foram financiadas pelo SUS, e a partir deste processamento são gerados os relatórios
utilizados para a realização dos pagamentos dos estabelecimentos de saúde. Esses dados são exportados
para o Ministério da Saúde para compor o Banco de Dados Nacional, a partir do qual são disseminadas as
informações. Serve de base para que sejam realizados os repasses dos valores de Produção de Média e Alta
complexidade, além dos valores de CNRAC, FAEC e de Hospitais Universitários – em suas variadas formas de
contrato de gestão, às Secretarias de Saúde. As informações disseminadas por meio dele também auxilia os
gestores locais no controle, avaliação e auditoria. 
O Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA) é um sistema de informações
em  saúde,  utilizado  pelo  Ministério  da  Saúde  e  pela  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  para
acompanhar e monitorar as internações em todas as unidades hospitalares do país, públicas e privadas,
integrantes ou não do SUS, financiados com recursos de fontes externas ao Sistema Único de Saúde – SUS.
Fornece dados sobre rede assistencial (Planos de Saúde), epidemiologia da população e práticas clínicas e
permite  o  monitoramento  da  rede  assistencial  informada  pelas  Operadoras  de  Plano de  Saúde.  É  um
sistema de grande relevância para a sistematização de planos de cuidado em saúde.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini, 1882, Vila Santa Maria ou por Telefone nº: (35) 3539-
7012 e Via internet: e-mail: administrativo.saude@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: das 08:00 às 16:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Para ambos os sistemas (SIHD e CIHA), os prestadores SUS devem registrar os atendimentos nos sistemas
fornecidos pelo DATASUS ou em sistemas próprios para a geração dos arquivos que serão importados nos
sistemas do gestor  local para que seja feita a validação dos dados para posterior envio. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Os estabelecimentos de saúde devem enviar os arquivos para exportação e também os relatórios físicos ao
gestor  municipal,  contendo  a  quantidade  e  os  atendimentos  realizados  para  elaboração  da  Ficha  de
Programação Físico Orçamentária – FPO.  Os arquivos devem ser encaminhados mensalmente seguindo o
prazo estabelecido pelos sistemas mediante o cronograma publicado em portaria e disponível nos sites:
http://sihd.datasus.gov.br / http://ciha.datasus.gov.br. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007;
 Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do
município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008; Portaria GM/MS n.º 896/1990; Portaria GM/MS
n.º 396/2000; Portaria GM/MS nº. 821/2004;  Portaria nº 1.171, de 19 de maio de 2011.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
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• Maiores  informações  contato  telefônico  (35)  3539-7012  e  pelos  sites:  http://sihd.datasus.gov.br /
http://ciha.datasus.gov.br 
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6.18 – Revisão Técnica de Prestadores

PÚBLICO DIRECIONADO: (  ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Para  que  ocorra  o  correto  faturamento  dos  atendimentos  realizados  pelos  estabelecimentos  de
saúde/prestadores  SUS,  é  necessário  que  haja  uma  revisão  técnica  detalhada  dos  documentos  que
comprovem  sua  execução.  Para  tanto,  é  realizado  a  conferência  dos  documentos  apresentados
mensalmente  ao  setor,  bem  como  sua  correta  liberação  no  sistema  municipal  para  processamento  e
posterior solicitação de pagamento.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini, nº 1882 – Vila Santa Maria 
Telefone nº (35) 3539-7012 ou Via internet: link: cpd.saude@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: das 08:00h às 16:00h.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Os Estabelecimentos de Saúde (Prestadores SUS), após liberação dos procedimentos executados, no sistema
municipal informatizado, devem encaminhar a documentação ao setor de Controle e Avaliação até o 5º dia
útil do mês subsequente aos atendimentos, para análise e compilação dos dados.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Em caso de exames: Agendamento contendo a assinatura do paciente ou responsável, bem como o carimbo
e assinatura do local/servidor que realizou o agendamento; Solicitação médica contendo nome completo do
paciente,  descrição do exame sem abreviaturas  desconhecidas,  carimbo e  assinatura  do profissional;  e
laudo/resultado  do  exame  realizado,  com  dados  completos  do  paciente  e  assinatura  do  profissional
responsável.
Em caso  de consultas: Ficha  de  Atendimento Ambulatorial  (FAA),  contendo assinatura  do paciente  ou
responsável, breve relato do atendimento/procedimento realizado e carimbo e assinatura do profissional
responsável pelo atendimento.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei, Decreto, Resolução; Portaria; Instrução Normativa, etc; 
 – Lei Municipal nº 3436 de 07 de dezembro de 2007;
 – Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do
município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Prazo: 5º dia útil do mês subsequente ao de realização dos procedimentos.
• Maiores informações Telefone:  (35) 3539-7012 
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6.19 – Ouvidoria da Saúde

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
OUVIDORIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE;  ORTESES  E  PROTESES;  HEMOTRANSFUSÃO;  OXIGENOTERAPIA
DOMICILIAR E SERVIÇO SOCIAL

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Geraldo Marcolini nº 1882, Vila Santa Maria
 Telefone nº  3539-1075 / 0800-0371027
Via internet: link: ouvidoria.saude@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: 7:30 às 16:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Ouvidoria: Presencial, e-mail ou telefone/ ÓRTESES E PRÓTESES: Presencialmente para maiores orientações
e agendamento de consulta  com ortopedista.  /  HEMOTRANSFUSÃO: Pessoalmente para  autorização do
procedimento/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR: Cadastro é realizado pessoalmente e recarga pessoalmente
ou telefone/ SERVIÇO SOCIAL: Pessoalmente e visita domiciliar.
Ouvidoria:  mandar  e-mail,  telefonar  ou vir  pessoalmente para  atendimento,  Órteses  e  próteses vir  ao
serviço  para  orientação,  agendamento  de  consulta  médica  com  ortopedista  para  preenchimento  dos
documentos  necessários,  posteriormente  devolve  documentos  preenchido  para  envio  para  regional  de
saúde  onde  entrará  na  fila;  Hemotransfusão passar  em  consulta  médica  onde  será  prescrito  a
Hemotransfusão vir a este serviço para que este seja autorizado; Oxigenoterapia paciente ou responsável
vem ao serviço com prescrição do médico da Unidade de Saúde da família com os documentos necessários,
feito o cadastro enviado para empresa prestadora de serviço que fará a implantação de todo equipamento
necessário,  e  para  solicitar  a  recarga é  só ligar  com um dia  de antecedência;  Serviço  Social  demanda
espontânea  quando  solicitado  pessoalmente  ou  via  telefone,  ou  quando  encaminhado  pela  rede  de
serviços. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Ouvidoria não precisa de documento; Órteses e Próteses ( RG, CPF, Certidão de Nascimento ou casamento,
Comprovante de Residência e Cartão do SUS); Hemotransfusão (RG), Oxigenoterapia Domiciliar ( RG, CPF e
Comprovante de Residência) Serviço Social (não precisa de Documentos).

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei 13.460, 26/06/2017; PORTARIA Nº 116, DE 9 DE SETEMBRO DE 1993; Constituição Federal de 1988 - 
Artigo 199 § 4º;  Lei 8.662 7/06/1993; Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007; Manual de 
Normas e Rotinas e condutas do Serviço de Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São 
Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008;

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Maiores  informações:  Ouvidoria  pelo Sistema Ouvidor SUS,  Órtese e  Prótese contato telefônico com
Regional de Saúde, Oxigenoterapia (presencialmente ou por contato telefônico).
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6.20 – Faturamento Ambulatorial SIA/SUS

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X )  Estabelecimentos de Saúde e Prestadores SUS
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Sistema de Informação Ambulatorial – SIA  permite aos gestores locais processar a produção ambulatorial
registrada em aplicativos de captação, como o BPA - Boletim de Produção Ambulatorial, APAC – Autorização
de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo e RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais da Saúde. O
programa consiste os dados com os atributos da tabela de procedimentos SIGTAP, com os dados cadastrais e
da  programação  orçamentária  –  FPO,  consolidando  as  informações  para  posterior  disseminação  ao
DATASUS/MS. As informações extraídas do SIA, são utilizadas como um importante instrumento de gestão,
dando subsídios  às  ações de planejamento,  programação,  regulação,  controle,  avaliação e  auditoria  da
assistência ambulatorial, objetivando principalmente, a melhoria da qualidade do atendimento prestado a
sua população.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini, 1882 – Santa Maria
Telefone nº : (35) 3539-7012 e Via internet: link: sia.saude@ssparaiso.mg.gov.br
Horário de atendimento do local: das 07:00 às 16:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Os Estabelecimentos de Saúde (Prestador SUS),  devem registrar os atendimentos realizados em regime
ambulatorial  nos  aplicativos  de  captação  mensalmente  atualizados,  compatibilizando  as  informações  e
enviando-as em meio magnético  ao gestor municipal, para serem processadas pelo SIA/SUS.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Os estabelecimentos devem enviar  relatórios   físicos  ao gestor  municipal,  contendo a  quantidade e os
atendimentos realizados para elaboração da Ficha de Programação Físico Orçamentária – FPO.
No caso de APACs, devem também ser enviados pelos estabelecimentos resultados de exames, se for o
caso, e documentos que comprovem a execução de determinados procedimentos.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007; Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de
Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008;
Portarias: GM/MS n º 18/99 e SAS/MS n º 35/99; Portarias: PT GM/MS Nº 321 de 08 de fevereiro de 2007,
PT. GM/MS Nº 1.541 de 27 de junho de 2007 e Portaria GM/MS nº. 2.848 de 06 de novembro de 2007;
Portaria SAS/MS n º 496, de 30 de junho de 2006.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Maiores informações: Através do site sia.datasus.gov.br ou contato telefônico com o setor.
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6.21 –  Exames Especializados 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Agendamento de exames de alta complexidade como: tomografia computadorizada, angiotomografia, 
ressonância magnética, angiorressonância magnética, cateterismo cardíaco, arteriografia, angioplastia, 
litotripsia, Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

COMO SOLICITAR:
(Presencialmente no Endereço:  Rua Geraldo Marcolini, 1882 – Santa Maria (antigo Pronto Socorro)

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer  ao  local  em horário  estabelecido,  munido  de documentação do  paciente  junto ao  pedido
médico. Quem pode solicitar esses exames? Somente médicos especialistas ambulatoriais e aqueles em que
o paciente já faz acompanhamento em TFD. Além deles, há exceções como  APAE, Asilo, CAPS, Infectologia e
Pediatria, onde os atendimentos já são especializados. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
• Ter registro de consulta e/ou passagem de atendimento via SUS.
•     Tomografia / Angiotomografia:   APAC (autorização de procedimento Ambulatorial) totalmente preenchida,
carimbada pelo médico solicitante (nos casos em que o pedido vier da USF, deverá ter também o carimbo
do Coord. das USF´s), acompanhado dos documentos pessoais e cartão do SUS.
• Ressonância  Magnética  /  Angiorressonância:  APAC  (autorização  de  procedimento  Ambulatorial)
totalmente preenchida, carimbada pelo médico solicitante (nos casos em que o pedido vier da USF, deverá
ter também o carimbo do Coord. das USF´s), com documentos pessoais e cartão do SUS, dados incluem
Peso e  Altura  do  Paciente.  Pacientes  com  metais  no  corpo (inclusive  aparelhos  ortodônticos)  deverão
informar. 
• Cateterismo / Angioplastia / Arteriografia / Litotripsia: APAC (autorização de procedimento Ambulatorial)
totalmente  preenchida,  carimbada  pelo  médico  solicitante,  que  nesses  casos  deve  ser  um  médico
especialista. Xerox dos documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Endereço. Xerox dos exames
que  comprovem  a  necessidade  dos  procedimentos.  OBS.:  Nos  casos  da  CPRE  deverá  constar  também
relatório médico indicando a necessidade.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007; Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de
Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008;

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Os casos prioritários  são avaliados pelo médico regulador,  atendem a critérios como risco de morte,
imobilidade definitiva, idosos, doenças terminais entre outros, em que o médico avalia o sofrimento do
paciente e prioriza o atendimento.
•  Prazo: validade do pedido de no máximo 3 meses
• Maiores informações: Pessoalmente, ou através de telefone: (35)3539-7002/3539-7012

81



6.22 –  Realização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde  (CNES)  é  um  documento  público  e  sistema  de
informação oficial de cadastramento de informações acerca de todos os estabelecimentos de saúde do país,
independentemente de sua natureza jurídica ou integração com o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Tem  a  finalidade  de  cadastrar  e  atualizar  as  informações  sobre  estabelecimentos  de  saúde  e  suas
dimensões, como recursos físicos, trabalhadores e serviços. Assim, oferta para a sociedade informações
sobre a disponibilidade de serviços nos territórios, formas de acesso e funcionamento.
O CNES é a base cadastral para operacionalização de diversos sistemas, tais como: Sistema de Informação
Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar (SIH), e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB).

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini nº 1882, Vila Santa Maria
Telefone nº : (35) 3539-7012

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Para a realização do cadastro de estabelecimentos e de profissionais é necessário encaminhar as fichas
próprias do sistema de cadastro do CNES, que pode ser retirada na Secretaria Municipal de Saúde ou no site
do CNES, e também as cópias dos documentos.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos necessários para o Cadastro de Estabelecimento (Consultório isolado):
1. Cópia do Cadastro na Receita Federal como Pessoa Física;
2. Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária Municipal e / ou da Secretaria Estadual de
Saúde do Estabelecimento de Saúde;
3. Cópia do Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento;
4. Comprovante de endereço;
5. Preenchimento das Fichas Cadastral de Estabelecimento de Saúde – FCES –
Simplificado, devidamente assinadas pelo requerente.

Documentos necessários para o Cadastro de Estabelecimento com CNPJ:
1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
2. Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária Municipal e / ou da Secretária Estadual de Saúde  do 
estabelecimento de saúde;
3. Cópia do Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento;
4. Contrato Social atualizado;
5. Comprovante de endereço;
6. Preenchimento das Fichas Cadastral de Estabelecimento de Saúde – FCES –Simplificado, devidamente
assinadas pelo profissional responsável do estabelecimento.

Documentos necessários para o Cadastro dos Profissionais :
1. Cópia do RG; Cópia CPF e Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
4. Cópia do Titulo de Eleitor;
5. Cópia da Carteira de Trabalho; Cópia do PIS/PASEP;
7. Cópia de Comprovante de endereço;
8. Cópia do Registro no Conselho de Classe;
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007; Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de
Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008;

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Maiores informações: Contato telefônico e através do site: http://cnes.datasus.gov.br/
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6.23 – Médico Regulador  

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Autorizar pedidos de tomografias computadorizadas, ressonâncias nucleares magnéticas, angiotomografias 
e angiorressonâncias, CPREs e TFDs; fazer entrevistas de cirurgias bariátricas; avaliar e autorizar pedidos de 
cirurgias eletivas; verificar e autorizar os pedidos de cirurgias eletivas e internações de Urgência no SUS 
FÁCIL; atender os funcionários da secretaria municipal de saúde quando estão acometidos de alguma 
patologia. 

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini nº 1.882 – Vila Santa Maria 
Horário de atendimento do local: das 07: 00 às 13:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Pessoalmente  ou  através  de  representante,  com os  referidos  pedidos  e  com documentos/exames  que
demonstrem tal necessidade, inclusive de prioridade. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Pedidos e exames que comprovem o quadro, além de documentação pessoal e cartão do SUS. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
Portaria nº 20/2018. Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007;  Manual de Normas e Rotinas e
condutas do Serviço de Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso,
Fevereiro de 2008;

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Os casos prioritários serão avaliados conforme portarias e protocolos 
•  Prazo: Documentos com validade máxima 3 meses
• Maiores informações: Pessoalmente, ou através de telefone: (35) 3539-7002/(35) 3539-7012.
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6.24 – Cirurgias Eletivas

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
As cirurgias eletivas são realizadas na santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. O setor é
responsável em recepcionar o paciente/responsável, conferir a documentação (laudo de AIH), preencher e
cadastrar no SUS Fácil, bem como colocar o paciente na lista de espera. Quando liberada a cirurgia com a
data, o setor comunica o paciente/responsável.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Rua Geraldo Marcolini, 1882 – Vila Santa Maria
Telefone nº  (35) 3539-7002 / (35) 3539-7012
Horário de atendimento do local: das 07:00 até 12:00 (para autorizações) ou das 7 às 12:00 / 13:00 às 16:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
 O  médico  responsável  preenche  o  laudo  de  AIH  e  o  paciente  leva  até  a  SMS com  a  documentação
necessária. O setor confere e lança no SUS Fácil para autorização e agendamento. Assim que agendado o
paciente é comunicado pelo setor para buscar a documentação.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG, cartão do SUS e exames.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007; Manual de Normas e Rotinas e condutas do Serviço de
Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008;

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
• Os casos prioritários serão avaliados, o médico responsável faz o relatório e o médico regulador avalia.
•  Prazo: Documentos com validade máxima 3 meses
• Maiores informações: Pessoalmente, ou através de telefone: (35) 3539-7002/(35) 3539-7012.
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6.25 – Cópias de Prontuário 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atendimento de pedidos de protocolo realizado por paciente que solicitam as cópias dos atendimentos 
prestado e Prontuários médicos.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no Endereço: Geraldo Marcolini nº 1882 Telefone nº  (35) 3539-7012 ou  (35) 3539-7002
Horário de atendimento do local: das 07:00 às 16:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Realizar a abertura do protocolo no setor responsável na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
CPF, RG Certidão de óbito (casos de falecimento), procuração reconhecida em cartório, datas do 
atendimento, local de atendimento e profissionais que realizaram, o atendimento e certidão de casamento 
ou nascimento.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
LEI Nº 13709/18. PORTARIA 1820/2009; Lei Municipal nº 3436 de 07 de Dezembro de 2007;  Manual de
Normas e Rotinas e condutas do Serviço de Regulação, Controle e Avaliação de Saúde do município de São
Sebastião do Paraíso, Fevereiro de 2008; 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Não há cobrança de taxa.
•  Prazo: 05 dias úteis para entrega do prontuário.
• Maiores informações: Pessoalmente, ou através de telefone: (35) 3539-7012 ou  (35) 3539-7002
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7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS:

7.1 – Transporte Escolar Municipal

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atendimento  aos  alunos  residentes  em  área  rural  que  necessitam  do  serviço  de  transporte  escolar
municipal para frequentarem as instituições escolares da rede pública de ensino.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no endereço: Rua José Osias de Sillos, nº 889 – Jardim Morada do Sol (Pátio da Prefeitura);
Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: Matricular-se em uma instituição escolar da rede pública de ensino, municipal ou estadual;

2º Passo: Solicitar a Declaração de Matrícula na escola onde está estudando;
3º Passo: Comparecer no Departamento de Transportes acompanhado do pai ou do responsável pelo aluno,
ou o próprio aluno, se maior de idade, munido da documentação necessária.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Declaração Escolar; Documentos pessoais (CPF ou RG ou Certidão de Nascimento).

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado ou por telefone (35) 3531-1173
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7.2 – Passe Livre e Meia Tarifa

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Isenção no pagamento de tarifa nos serviços convencionais de transporte de ônibus no município de São
Sebastião do Paraíso, para alunos regularmente matriculados nas escolas públicas do ensino fundamental e
médio, nos cursos presenciais de educação de jovens e adultos, técnicos e profissionalizantes, mediante a
expedição de “PASSE LIVRE”. 
Aos  estudantes  matriculados  em  escolas  particulares,  cursinhos  pré-vestibular  e  em  cursos  do  ensino
superior, fica concedido o direito de pagamento de “MEIA TARIFA”.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no endereço: Secretaria Municipal de Educação – Rua Tenente José Albino, nº 580, Centro.
Período e Horário de Atendimento: Estipulado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação. 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: Matricular-se em uma instituição escolar da rede pública de ensino, municipal ou estadual;

2º Passo: Solicitar a Declaração de Matrícula na escola onde está estudando;
3º Passo: Solicitar a Declaração de Inexistência de Vaga, quando a(s) ESCOLA(S) próxima(s) da residência do
aluno não dispuser de capacidade para atendimento;
4º  Passo:  Comparecer  na  Secretaria  Municipal  de  Educação,  dentro  do  período  e  horário  estipulados,
acompanhado do pai ou do responsável pelo aluno, ou o próprio aluno, se maior de idade, munido da
documentação necessária.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
 – Original e cópia do documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou RG);
 – Original e cópia do comprovante atualizado de residência (IPTU, conta de água, luz ou telefone);
 – Declaração de matrícula da Escola Pública onde está estudando;
 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA, quando a(s) ESCOLA(S) próxima(s) da residência do aluno não
dispuser de capacidade para atendimento. A data entre a matrícula e o comprovante de não existência de
vaga, não poderá ter diferença superior a  7 (sete) dias úteis;
 – 02 (duas) fotos 3X4 (recentes).

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Municipal nº 3288 e Lei Municipal nº 3611.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado ou por telefone (35) 3539-1030
•  O Atendimento ocorrerá  com a  data  estipulada anualmente pela  secretaria,  mais  informações  pelo
telefone. (35) 3539-1030
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7.3 –  Vagas em Creches

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Cadastro para vagas de crianças de 0 a 3 anos de idade nos Centros Municipais de Educação Infantil.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente conforme lista que segue abaixo:
- Segunda-feira (7h às 13h): CMEI Emiliana Ferreira de Souza 
Endereço: Rua Professor Corrêa Pinto, nº 725 –  Rosentina – Fone: 3558-9063
- Terça-feira (7h às 9h): CMEI Inês Ferreira Marcolini
 Endereço: Rua Francisco Martins, nº 80 – São Judas Tadeu – Fone: 3539-1071
- Terça-feira (9h às 12:30h): CMEI João XXIII
Rua José Braz Naves, s/nº – Santa Tereza – Fone: 3539-1049 

- Quarta-feira (7h às 13h): CMEI Otília Amaral Soares

 Endereço: Avenida Central, nº 940 – Jardim Planalto – Fone: 3539-1070

- Quinta-feira (7h às 13h): CMEI Vinício Scarano

 Endereço: Rua José Maria Gaspar, nº 400 – Jardim Maria Lúcia – Fone: 3539-1098

- Sexta-feira (7h às 13h): CMEI Dona Messias Alvez Luiz Cerize

 Endereço: Rua Alcebíades Alves Silva, nº 135 – Verona – Fone: 3539-1068

Obs.: Atendimento de 15/15 dias.

- Sexta-feira (7h às 13h): CMEI Ver. Antonino José Amorim 
 Endereço: Rua Padre Donizete, nº 101 – Vila São Pedro – Fone: 3558-9224
Obs.: Atendimento de 15/15 dias.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: A mãe/pai ou responsável pela criança, munido da documentação necessária, procura a 
creche mais próxima de sua residência para a realização do cadastro;

2º Passo: Depois do cadastramento, é necessário aguardar a lista de espera para liberação da vaga;

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
 ORIGINAIS E CÓPIAS: Certidão de Nascimento; Cartão de Vacina; Cartão SUS; Comprovante de Residência
(apenas conta de Luz); Comprovante de Trabalho;  Comprovante de renda das pessoas que trabalham e
moram na casa (holerite ou carteira de trabalho).

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado ou por telefone (35) 3539-1030
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7.4 –  Alimentação Escolar

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão - Alunos  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Fornecimento de refeições diárias em dias letivos a alunos matriculados nas 22 unidades municipais de
ensino.  
A Secretaria Municipal de Educação fornece alimentação escolar para alunos da rede pública municipal de
ensino, nas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA). O preparo das refeições segue os parâmetros do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) com o objetivo de assegurar as necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência
na escola. 

COMO SOLICITAR:
Estar  matriculado  em  escola  da  rede  municipal  de  ensino  nas  etapas  de  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e na modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Aquisição e planejamento dos gêneros alimentícios pelo Departamento de Alimentação Escolar;
Distribuição dos itens às escolas; Preparo das refeições nas cozinhas das escolas;  Oferta aos
alunos no refeitório das escolas.

- Formas de prestação do Serviço

Os cardápios são elaborados no Departamento de Alimentação Escolar pela nutricionista responsável  e
encaminhados  às  escolas  da  rede  municipal  de  ensino,  cujas  atividades  são  supervisionadas  por
nutricionista. As refeições são preparadas nas cozinhas das instituições de ensino e servidas nos refeitórios.
Educação Infantil/turno integral – 5 refeições por aluno – café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche
da tarde e lanche da saída.
Educação Infantil/turno parcial – 3 refeições por aluno: café da manhã, lanche da manhã e almoço para o
turno da manhã; almoço, lanche da tarde e lanche da saída para o turno da tarde.
Ensino Fundamental/turno integral – 4 refeições por aluno: café da manhã, lanche da manhã, almoço e
lanche da tarde.
Ensino Fundamental/turno parcial –  2 a 3 refeições por aluno: café da manhã, lanche da manhã e almoço
para o turno da manhã; almoço e lanche da tarde para o turno da tarde.
Ensino EJA/noturno – 1 refeição por aluno: jantar.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado. Maiores informações por telefone (35) 3539-
1030
• Prioridade conforme necessidade do aluno.
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7.5 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão   (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Oferta de vagas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino regular de alfabetização dos
anos iniciais e finais do ensino fundamental, em 01 (uma) escola da rede municipal de ensino, no turno da
noite, atendendo zona urbana, zona rural e cidades vizinhas.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente na Escola Municipal Campos do Amaral – Rua Capitão Pádua, nº 984 – Centro;
Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira, das 07:00 às 20:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: Comparecer na instituição escolar munido da documentação necessária; 

2º Passo: Matrícula ou inscrição para aguardar ordem de lista de espera.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
ORIGINAIS E CÓPIAS: RG e CPF do aluno; Cartão do SUS; Comprovante escolar, caso seja proveniente de 
outra escola; Comprovante de residência (conta de luz); 01 foto 3x4;

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394.96, Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, Resolução
CNE/CEB Nº 01/2000, Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado. Maiores informações por telefone (35) 3539-
1066.
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7.6 – Biblioteca Comunitária José Soares Amaral

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão   (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
 Empréstimo de itens do acervo bibliográfico para usuários cadastrados (toda a comunidade), bem como a
consulta e pesquisa de livros, leitura de jornais e revistas no local e uso do espaço físico para reuniões de
alunos, conselhos e professores das escolas da zona rural. Uma vez por mês (na última segunda-feira de
cada mês), a biblioteca fica aberta até as 20:00 h para atendimento específico à pessoa idosa.

COMO SOLICITAR: 
Presencialmente : Anexo à Escola Municipal Campos do Amaral – Rua Capitão Pádua, nº 984 – Centro;
Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira, das 07:00 às 17:00.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º  Passo: Comparecer  na  biblioteca  acompanhado(a)  dos  pais  ou  do  responsável,  ou  o  próprio
cidadão, se maior de idade, para realização de cadastro mediante a apresentação da documentação
necessária;

2º Passo:  Pode ser realizada a retirada de até dois livros pelo prazo de sete dias,  podendo ser
renovado por mais sete;

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
ORIGINAIS E CÓPIAS: RG e CPF (se menor de idade apresentar documentação dos pais ou responsável); 
Cartão do SUS; Comprovante de residência (conta de luz);

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado. Maiores informações por telefone (35) 3539-
1066.
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7.7 – Atendimento educacional especializado – Sala de Recursos Multifuncionais

PÚBLICO DIRECIONADO: 
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual,
mental ou sensorial.
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações
no  desenvolvimento  neuropsicomotor,  comprometimento  nas  relações  sociais,  na  comunicação  ou
estereotipias  motoras.  Incluem-se nessa  definição alunos com autismo clássico,  síndrome de Asperger,
síndrome  de  Rett,  transtorno  desintegrativo  da  infância  (psicoses)  e  transtornos  invasivos  sem  outra
especificação.
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande
envolvimento  com as  áreas  do  conhecimento  humano,  isoladas  ou  combinadas:  intelectual,  liderança,
psicomotora, artes e criatividade. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização
de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação
na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Este atendimento acontece no  turno inverso da
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas  sem fins  lucrativos,  conveniadas  com a  Secretaria  de  Educação ou  órgão  equivalente  dos
Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.

COMO SOLICITAR: 
Presencialmente nas Unidades municipais de ensino e Secretaria Municipal de Educação;
Horário de Atendimento: de acordo com a carga horária estabelecida pela unidade escolar.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: Este serviço será solicitado pela instituição escolar na qual o aluno estiver matriculado. 

2º Passo: A Direção da escola deverá, acompanhada dos professores e coordenador
pedagógico que atenderá o aluno, preencher o formulário de SOLICITAÇÃO DO AEE
–  SALA  DE  RECURSOS  DA  REDE  MUNICIPAL  e  encaminhar  para  a  Secretaria
Municipal de Educação com a documentação do aluno.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Formulário do AEE devidamente preenchido pela Equipe da Escola e documentação/ laudos ou relatório 
médico, se tiver.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Político-Legais da Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva / Secretaria de Educação Especial. - Brasília : - 2010;  RESOLUÇÃO  Nº
4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009  DO CNE; LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado. Maiores informações por telefone (35) 3539-
1030.
• Prioridade de atendimento conforme necessidades especiais do aluno.
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7.8 – Cadastro Escolar

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão   (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Todo ano, a Secretaria de Estado de Educação, estabelece normas para regularização do Cadastro Escolar
para o Ensino Fundamental na rede pública de ensino de cada município. Esse cadastramento objetiva, pai,
mãe ou responsável legal pela criança, proceder à inscrição dos candidatos a vagas no Ensino Fundamental
para o ano subsequente, inclusive aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
Deverá se inscrever no Cadastro Escolar:
I- candidato que completar 6 (seis) anos de idade até 31 de março do próximo ano;
II- candidato a vaga nos demais anos ou ciclos do Ensino Fundamental que deseje ingressar na rede pública
de ensino;
III- candidato ao curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA - Ensino Fundamental;

COMO SOLICITAR: 
- Via internet - link: Os pais ou responsáveis poderão acessar o sítio eletrônico www.educacao.mg.gov.br, de
qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à Internet, para cadastrar o candidato;
- Presencial: aqueles que não têm acesso à Internet poderão procurar a Secretaria Municipal de Educação,
situada à Rua Tenente José Albino, nº 580, Centro;
- Horário de Atendimento: conforme normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: A inscrição do candidato no Cadastro Escolar será realizada pelo pai, mãe, ou responsável
legal que seja maior de dezoito anos;

2º  Passo:  Acessar  o  site  www.educacao.mg.gov.br ou  procurar  a  Secretaria  de
Educação pessoalmente.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Original e cópia do documento de identificação da criança (certidão de nascimento ou RG); Comprovante de
endereço.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Prazo de atendimento conforme estipulado anualmente pela Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais;
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado. Maiores informações por telefone (35) 3539-
1066.
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7.9 – Educação em Tempo Integral

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão (Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal)  
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Com  foco  no  desenvolvimento  integral  do  estudante,  as  escolas  que  atendem  os  alunos  do  Ensino
Fundamental com jornada estendida por no mínimo sete horas diárias, proporcionam atividades nos eixos
intelectuais, culturais e esportivos às crianças da rede municipal de ensino.
O tempo Integral  tem como objetivo principal  otimizar  o  tempo de  permanência  do  aluno na  escola,
tornando o  estudante  o  protagonista  de  sua  própria  aprendizagem,  proporcionando  ao  educando seu
desenvolvimento físico, cultural, afetivo, social, cognitivo e ético.
O projeto conta com: acompanhamento pedagógico em (estudos monitorados, letramento e matemática);
cultura e arte, envolvendo artesanato popular e coral; esporte e lazer (atividades  físicas, natação, judô e
futsal);  cibercultura;  segurança  alimentar  nutricional  e  promoção  a  saúde;  educação  socioambiental
(agroecologia,  horta  escolar  ou  comunitária);  direitos  humanos  e  cidadania  (formação  cidadã,  direitos
humanos na escola, na família e na sociedade); projeto guarda mirim.  Temos a convicção de que o novo
formato do Integral  promoverá um avanço significativo no trabalho pedagógico que realizam e de que
nossos alunos serão os principais beneficiados nesse processo.

COMO SOLICITAR: 
Presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares definidas anualmente; Horário  
de Atendimento: de acordo com a carga horária estabelecida pela unidade escolar.
 – E.M. Termópolis – Av. Ferreira Carvalho, nº 165 – Distrito de Termópolis

 – E.M. Francisco Daniel – Rua Comendador José Honório, nº 188 – Distrito de Guardinha

 – E.M. Napoleão Volpe – Sit Orto 40-22-08 – Zona Rural – Volpes

 – E.M. Roque Scarano – Sit Orto 40-22-24 – Zona Rural – Marques

 – E.M. Professora Alice Naves Ferreira – Av. Central, nº 900 – Jardim Planalto

 – E.M. Professora Hilda Borges Pedrosa – Rua Adolfo Dizaró, nº 250 – Veneza II

 – E.M. Campos do Amaral – Rua Capitão Pádua, nº 984 – Centro

 – E.M. Wulfida Marcolini – Rua João Spósito, nº 100 – Maria Italiana

 – E.M. Ibrantina Amaral – Rua Antônio Ananias, nº 690 – Verona

 – E.M. Professora Maria de Lourdes Dizaró (CAIC) – Rua José Braz Naves, s/nº – Santa Tereza

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
1º Passo: Estar matriculado em uma instituição escolar da rede municipal de ensino na etapa de Ensino 
Fundamental; 2º Passo: Seleção de alunos pela equipe gestora da unidade escolar;

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço presencialmente no endereço citado ou mais informações por telefone (35) 3539-
1030.
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8. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS:

8.1 – Autorização para descarte de Resíduos da Construção Civil – RCC e 
volumosos por pessoa física ou jurídica

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A Secretaria de Meio Ambiente gere o depósito de RCC  e volumosos, onde serão recebidos os resíduos 
provenientes de reformas de construção bem como móveis inservíveis.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço: Rua Mariana Amaral nº 30.
Telefone nº (35)3531-6665 (Informações)
 Horário de Funcionamento: 08:00 h às 17:00 h

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
A pessoa física que necessitar do serviço deve se dirigir a SEMAM para solicitar onde será analisado se o
resíduo é condizente ao local de descarte e após será realizado a autorização de descarte. A pessoa jurídica
que necessitar do serviço deverá solicitar o cadastramento que é realizado na SEMAM e após adquirir um
cupom na Secretaria (taxa para pessoas jurídicas)

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos  necessários  ao  protocolo  e  possíveis  documentos  comprobatórios  de  origem  no  caso  de
pessoa  física  e  para  pessoa  jurídica  serão  necessários  os  documentos  pessoais  do  responsável  pela
empresa.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 12.305/2010; Resolução CONAMA 307/2002; Lei Municipal nº3655/2010 e Lei Municipal nº
3949/2013
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Há cobrança de taxa conforme abaixo:

m³ $ Caçambas $  Outros

0,5 0,91 1,82

1,0 1,82 3,64

2,0 3,64 7,29

3,0 5,46 10,95

4,0 7,29 14,59

5,0 9,11 18,23

• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado.
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8.2 – Coleta Seletiva

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A Coleta Seletiva consiste na separação de resíduos recicláveis feita por moradores, escolas, comércios e 
indústrias que dispões nas calçadas nos dias e horários definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e a 
coleta é realizada pela ACASSP – Associação de Catadores de São Sebastião do Paraíso.

COMO SOLICITAR:
Coleta serão realizadas conforme itinerário já definido pela SEMAM
Telefone nº (35)3531-6665 3531-6708 (Informações)
 Horário de das coletas: 08:00 h às 16:00 h de segunda a sexta-feira.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
O Serviço de coleta seletiva é semanal e não necessidade de solicitação.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei Municipal nº 3.059/2003- Política
Municipal  de  Meio  Ambiente;  e  Lei  Municipal  nº  3.245/2015  –  Política  Municipal  de  Reciclagem  de
Materiais.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço, informações e dúvidas,  presencialmente no endereço citado ou nos telefones
(35)3531-6665 3531-6708 
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8.3 – Cata Móvel 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Cata Móvel consiste no serviço de coleta de móveis velhos ou quebrados, de moradores, comércios e 
indústrias que serão encaminhados ao Depósito de Construção Civil na Rua José Honório dos Santos, nº 
165, Alto Bela Vista. 

COMO SOLICITAR:
Telefone nº (35)3531-6665 3531-5488 (Informações)
 Horário de das coletas: 08:00 h às 15:00 h de segunda a sexta-feira.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Entrar em contato com a SEMAM para solicitar o Cata Móvel será analisado e agendada a data para retirada
do móvel do local,  sempre observando o mesmo itinerário da coleta de resíduos, que é realizada pela
ACASSP.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei Municipal nº 3.059/2003- Política
Municipal  de  Meio  Ambiente;  e  Lei  Municipal  nº  3.245/2015  –  Política  Municipal  de  Reciclagem  de
Materiais.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Acompanhar o serviço, informações e dúvidas,  presencialmente no endereço citado ou nos telefones
(35)3531-6665 3531-6708 (ACASSP)
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8.4 – Licenciamento Ambiental 

PÚBLICO DIRECIONADO: (   ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes 
sob qualquer forma de causar degradação ambiental.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha. 

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Para providenciar o licenciamento da atividade, o empreendedor necessita do Formulário de Caracterização
do empreendimento – FCE (http://www.ssparaiso.mg.gov.br/secretaria/10/meio-ambiente). O formulário é
preenchido pelo empreendedor, o qual possibilita a SEMAM avaliar a classe em que a empresa se enquadra.
É através deste formulário que se tem o requerimento de abr tura do processo de Licenciamento Ambiental.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Após entrega do protocolo FCE a SEMAM emitirá o Formulário de Orientação Básica (FOB) detalhando quais
os documentos que deverão ser apresentados pelo empreendedor, assim como todos os procedimentos a
serem seguidos.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Deliberação Normativa nº 07/2019 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de São Sebastião
do Paraíso – CODEMA; Deliberação Normativa nº 213/2019 do Conselho Estadual de Política Ambiental 
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Correrão  às  expensas  do  empreendedor  as  despesas  relativas  a:  Licenças;  Análise  de  processos  de
licenciamento ambiental; Análises de requerimentos de prorrogação de prazos. Alteração e exclusão de
condicionantes; Análise de requerimentos de intervenção ambiental; Análise de requerimento de Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC; Audiência Pública.
• Prazo  máximo  de  180  dias  a  contar  do  ato  de  formalização  de  processo  até  seu  deferimento  ou
indeferimento, ressalvados os casos previstos em legislação. 
•É  possível  acompanhar  andamento  através  de  consulta  ao  link:
http://www.ssparaiso.mg.gov.br/portaldocidadao/protocolo,  a  empresa  deve  preencher  os  campos  e
conferir o status do processo.
•Dúvidas  entrar  em  contato  pelo  telefone  (35)  3539-6665  ou
fiscalizacao.meioambiente@ssparaiso.mg.gov.br
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8.5 – Visita ao Parque ou Palestras 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Atividades realizadas com escolas, instituições sociais ou nas empresas sobre diferentes temas ambientais, 
com a finalidade educativa de difundir informações ambientais e estimular práticas sustentáveis, podendo 
ser realizada no parque municipal ou nas escolas e empresas.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha ou na Prefeitura Municipal.
Telefones: (35) 3531-6665 ou (35) 3531-5488 
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Realizar o contato para solicitação com informações necessárias como: data, local, público-alvo, quantidade
de pessoas e tema da palestra. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Municipal nº 4067/2013 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-6665 ou (35) 3531-5488.
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8.6 –  Arborização 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Doação de Mudas para plantio em frente ao imóvel, em área pública ou em zona rural.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefones: (35) 3531-6665 ou (35) 3531-5488 
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Abrir  protocolo  informando  local,  quantidade  de  mudas,  porte  e  finalidade  (sombreamento  ou
reflorestamento). 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Municipal nº 3764/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-6665 ou (35) 3531-5488.
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8.7 – Análise e Aprovação de PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PÚBLICO DIRECIONADO: (   ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
O PGRS é um documento destinado a orientar o Empreendedor na gestão dos resíduos sólidos, suas etapas 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada. O 
Empreendedor deve abrir protocolo e anexar uma cópia do PGRS junto à SEMAM para ser analisado, 
contemplando todas as suas etapas descritas anteriormente e o disposto na legislação vigente. Após sua 
aprovação o empreendedor deve encaminhar uma segunda via, de modo que uma será do empreendedor e
outra da SEMAM

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Abrir protocolo anexando cópia do PGRS impressa ou digital (preferencialmente). Após aprovação as cópias
devem ser impressas ficando uma com a SEMAM e outra com o empreendedor.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010; Lei Municipal º 3949/2013 que institui o PGRS
Urbano.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-6665.
É  possível  acompanhar  andamento  através  de  consulta  ao  link:
http://www.ssparaiso.mg.gov.br/portaldocidadao/protocolo,  a  empresa  deve  preencher  os  campos  e
conferir o status do processo.
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8.8 – Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A Autorização para intervenção em APP é um documento deliberado pelo Conselho de Desenvolvimento 
Ambiental, necessário para qualquer tipo de ação dentro das APP’s urbanas, todo procedimento 
administrativo é realizado pela SEMAM.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Todos os documentos relacionados com a listagem para aprovação do loteamento são protocolados na
SEMAM, braço executor e administrativo do Conselho.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Documentos  indicados  na  legislação  citada  abaixo  e  demais  quando  solicitados.  Serão  informados  na
SEMAM.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Deliberação Normativa CODEMA nº 01/2013

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-6665 ou pessoalmente para mais informações.
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8.9 – Aprovação de Loteamento 

PÚBLICO DIRECIONADO: (   ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atua na aprovação de loteamento inicialmente com a Comissão
de Pré-análise, onde é realizada a análise documental e emitido parecer de viabilidade favorável ou não da
comissão,  quando  favorável  o  processo  segue  para  vistoria  das  Secretarias  responsáveis  e
consequentemente são traçadas as diretrizes  e é iniciado o processo de aprovação, no caso da SEMAM esta
aprovação  ocorre  em  duas  frentes,  uma  relacionada  com  as  Leis  Municipais  e  outra  relacionada  a
autorização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Todos os documentos relacionados, com a sequencia necessária para aprovação do loteamento são
protocolados na Secretaria de Obras e Planejamento Urbano e posteriormente redistribuídos. Os
documentos  relacionados  a  Autorização  do  CODEMA e  outros  que  se  fizerem necessários  ao
andamento do processo e que necessariamente devam ser deliberado por este conselho devem ser
protocolados na Secretaria de Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Para aprovação na Prefeitura deverão ser protocolados inicialmente o mapa do imóvel em escala 1:1000,
com as informações necessárias ao pedido das Diretrizes constantes na Legislação específica citada abaixo e
posteriormente se auferida a viabilidade e feitas as considerações necessárias, o proprietário replicará esta
planta corrigida em três vias com as mesmas informações opara traçar as diretrizes necessárias. De posse
das diretrizes o proprietário trara a SEMAM projeto de Arborização pautado no Plano de Arborização e
serão entregues ainda todos os documentos constantes da Deliberação Normativa do CODEMA especifica. 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 Lei complementar nº4/2003; Lei Municipal nº 3764/2011; Deliberação Normativa CODEMA nº 05/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-6665 ou pessoalmente para mais informações.
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8.10 – Solicitação de Autorização de corte de árvores na área urbana.

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Emissão de autorização para corte de árvores em área urbana, mediante aprovação do CODEMA, sendo que
para cada árvore a ser cortada, o solicitante deverá doar ao viveiro municipal 3 mudas de espécies arbóreas
a serem definidas pela SEMAM, podendo uma dessas mudas sem plantada no local  em substituição à
árvore cortada, a critério do CODEMA.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à SEMAM portado a documentação necessária especificada abaixo.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG e CPF do proprietário do imóvel onde se encontra a árvores, IPTU ou escritura do imóvel e comprovante
de endereço. 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
_

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Prioridade de atendimento em casos emergenciais como árvores que podem apresentar risco de queda.
•  Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.11 – Autorização para pode de Árvores em área urbana

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Emissão de autorização para poda de árvores presentes na área urbana do município.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à SEMAM para abertura de protocolo.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.12 – Convênios 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Convênios com órgãos estaduais:  EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais;  IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária  e  INCRA –  Instituto Nacional  de  Colonização e
Reforma Agrária ; MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço:  Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à SEMAM para informações.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
-
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.13 – Associações Rurais do Município

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Apoio às  Associações Rurais  de pequenos e médios produtores rurais  de  nosso município,  sendo elas:
Atinha/Volpes; Barreiro/Água Limpa; Faxina; Guardinha; Morro Vermelho; Queimada Velha; Nossa Senhora
das Mercês; Pimenta; Angola e Termópolis.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à SEMAM para solicitar o serviço.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG e CPF ou CNH; comprovante de endereço, escritura do imóvel rural e ou contrato de arrendamento.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.14 – Curso de Inseminação Artificial em Vacas Leiteiras

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (   ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Oportunidade para realização de cursos teórico e prático em inseminação artificial de vacas.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer à SEMAM para realizar cadastro.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG e CPF ou CNH; comprovante de endereço, telefone, e-mail e cartão do produtor rural (se for produtor
rural).
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
•  Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.15 – Criação do Serviço de Inspeção Municipal 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Criação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM para a regularização da produção e comercialização de
produtos de origem animal no Município de São Sebastião do Paraíso. 

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Realizar cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Será publicado em decreto regulamentador da Lei Municipal nº 4554 que descreverá o passo a passo para o
registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal. 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
Lei Municipal nº 4554

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• As visitas dos servidores do SIM terão caráter periódico ou permanente dependendo da indústria  de
produto de origem animal, estará descrito no decreto regulamentador que será publicado.
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.16 – PFH – Programa de Fomento a Horticultura 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (    ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Através da estufa de Produção de Mudas de Horticultura em parceira com produtores, onde os mesmos
fazem inscrição na SEDEAGRO e é feito um cronograma de plantio de acordo com a necessidade de cada
um, semanal, quinzenal ou mensal.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Realizar inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG, CPF; comprovante de residência; escritura do imóvel ou contrato de arrendamento.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• A contribuição de sementes acompanha o cronograma de plantio.
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.17 – Prestação de Assistência Técnica aos Produtores cadastrados no PFH

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (  ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Prestação de Assistência Técnica agronômica aos Produtores cadastrados no PFH

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Produtores  cadastrados  no  PFH  podem  solicitar  o  serviço  presencialmente  na  Secretaria  de
Desenvolvimento  Agropecuário  ou  por  telefone,  será  agendado  a  prestação  do  serviço  de  assistência
técnica.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
- 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Prioridade de atendimento ao PNAE – Agricultores e Familiares fornecedores do Programa Nacional de
Alimentação Escolar 
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.18 – Orientação e Acompanhamento para venda de Hortifrutis

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (    ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Orientação e acompanhamento dos produtores de hortifrútis cadastrados nos programas trabalhados pela 
SEDEAGRO para acessar oportunidade de venda e renda segura como PNAE e PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentação Escolar) 

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer na SEDEAGRO para informações diretas com o profissional capacitado para orientar a melhor
maneira para participar dos programas, individualmente ou através de Associação de Produtores Rurais.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Prioridade de atendimento ao Agricultor Familiar.
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
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8.19 – Doação de Mudas de Café 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (    ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Produção de mudas de café para fornecimento aos pequenos cafeicultores do município.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer na SEDEAGRO para realizar inscrição e receber as mudas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG e CPF; comprovante de endereço e cartão do produtor rural.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Prioridade de atendimento ao Agricultor Familiar do município.
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.

114



8.20 – Programa Mais Genética 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (    ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Oportunidade para adquirir a custo zero sêmen bovino e/ou inseminações artificiais em vacas leiteiras.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer  na  SEDEAGRO  para  realizar  cadastro.  O  Município  fornecerá  as  doses  de  sêmen  e  o
inseminador se for o caso, seguido das orientações de funcionamento do Programa Mais Genética. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG e CPF; comprovante de endereço e cartão do produtor rural; preenchimento do formulário próprio da
Secretaria quando for o caso de aquisição de sêmen bovino. 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
• As inseminações são feitas presencialmente e acompanhadas pelo profissional na propriedade durante e
após nascimento dos animais. 
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8.21 – Programa Nosso Mel 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  (    ) Empresas  (   ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Oportunidade para adquirir equipamentos e treinamentos em Apicultura.

COMO SOLICITAR:
Presencialmente no endereço: Rua Mariana Amaral nº 30, Lagoinha.
Telefone (35) 3539-1037
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer  na  SEDEAGRO  para  realizar  cadastro.  O  Município  fornecerá  os  equipamentos  técnicos  e
treinamentos para continuidade ou inciar na Apicultura. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
RG  e  CPF;  comprovante  de  endereço  e  cartão  do  produtor  rural  (se  for  produtor  rural);  e-mail;
preenchimento do formulário próprio da Secretaria.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Dúvidas entrar em contato pelo telefone (35) 3539-1037 ou pessoalmente para mais informações.
•  Serão realizadas visitas a propriedade rural para acompanhamento do processo. 
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9. PROCON MUNICIPAL – Proteção e Defesa do Consumidor 
SERVIÇOS:
9.1 – PROCON Municipal
PÚBLICO  DIRECIONADO: (X)  Cidadão  (X)  Empresas  (  )  Servidores  –  Pessoas  físicas  ou  jurídicas,
caracterizadas como consumidores, nos termos do art. 2º da Lei 8.078/1990 – CDC
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 

Órgão  apto  a  orientar,  educar,  proteger  e  defender  os  consumidores  contra  abusos  praticados  pelos
fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo, nos termos da Lei Federal  nº 8.078/1990 e
Decreto-Lei  n.  2.181/1997,  sendo  parte  integrante  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do  Consumidor,
possuindo dentre outras responsabilidades, as seguintes atribuições:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor;
II- receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações, denúncias e sugestões apresentadas por
consumidores, por entidades representativas ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
III- orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e obrigações;
IV-  encaminhar  ao Ministério  Público  a  notícia  de  fatos  tipificados  como crimes  contra  as  relações  de
consumo e de violações a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos;
V– incentivar e apoiar a criação e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar as já
existentes;
VI– promover medidas e projetos de educação para o consumo, podendo utilizar os diferentes meios de
comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da administração pública e da sociedade civil;
VII– encaminhar os consumidores que necessitem de assistência jurídica à Defensoria Pública do Estado. 

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço: Rua Pimenta de Pádua, n. 1237, Centro. Local: Posto CASSP (antigo PSIU) 
E-mail (dúvidas e orientações): procon@ssparaiso.mg.gov.br
Telefone nº (35) 3539-1092 / 3539-1093 
 Horário de Funcionamento: 08h às 17h, e atendimento ao público das 08h às 16h.

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Encaminhar-se até o endereço acima para passar por atendimento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

O Atendimento é pessoal, sendo necessário os documentos do solicitante e os documentos pertinentes a
reclamação.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 

Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC, c/c Decreto-Lei Federal n. 2.181/97.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Atendimento Prioritário para Idosos, Portadores de Necessidades Especiais, Gestantes, e Lactantes.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone para
mais informações.
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10. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO
URBANO
SERVIÇOS:

10.1 –  Iluminação Pública 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Realiza a troca de lâmpadas, troca de luminárias e braços 

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço:  Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 ás 11:00 e 13:00 ás 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário em vias com mais de 1 poste com lampadas queimadas ou acesa durante o
dia.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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10.2 – Manutenção de Estradas Rurais 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Manutenção de pontes e mata-burros; Escoamento de água e caixa seca; Patrolamento.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço: Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 ás 11:00 e 13:00 ás 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário em período chuvoso e local de trafego de ônibus escolares. 
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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10.3 – Limpeza Urbana

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Varrição de ruas e praças; Capina; Coleta de Lixo; Limpezas de Terrenos.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço:  Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 ás 11:00 e 13:00 ás 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário no padrão de serviços diários.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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10.4 – Poda de Árvores

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Poda de Árvores em vias, praças e jardins.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço:  Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário quando a árvore está causando danos à rede elétrica ou corre risco de
queda.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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10.5 – Manutenção de Vias 

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Limpeza e construção de galerias e tubos; Manutenção de bloquetes e guias.

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço:  Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário quando o local possui maior tráfego e movimento diário.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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10.6 – Tapa Buracos e Pavimentação

PÚBLICO DIRECIONADO: ( X ) Cidadão  ( X ) Empresas  ( X ) Servidores
DESCRIÇÃO RESUMIDA: 
Conserto de ruas, buracos e pavimentação. 

COMO SOLICITAR:
 Presencialmente no Endereço:  Praça dos Imigrantes nº 100 ou Rua José Osias de Sillos nº 889
Telefone nº 3539-1053 ou 3539-7008 Ouvidoria 
 Horário de Funcionamento: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Internet: Aplicativo e-Ouve ou Link Ouvidoria disponível no site www.ssparaiso.mg.gov.br

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR:
Comparecer nos endereços citados ou por telefone para realizar a solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Não exige.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
-
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Possui atendimento prioritário quando o local possui maior tráfego e movimento diário.
• Acompanhar o serviço e maiores informações, presencialmente no endereço citado ou por telefone com o
número de protocolo.
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OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Assessoria de Controle 
Interno 
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