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CARTA DE SERVIÇO AO usuário
APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviço ao Usuário tem por objetivo informar os cidadãos
sobre os serviços prestados pela Ouvidoria e as secretárias
Municipais, as formas de acesso a esses serviços, bem como, seu
compromisso com a qualidade de atendimento.
OUVIDORIA MUNICIPAL
A Ouvidoria Municipal é um canal de comunicação entre o cidadão
e a administração.
Ela tem previsão na Lei Federal n° 13.460, de 26.06.2017, é
regulamentada pela Instrução n° 1 da Ouvidoria-Geral da União da
Controladoria-Geral da União, de 05.11.2014 e pela Lei Municipal n°
2.886, de 14 de junho de 2019.
SERVIÇOS OFERECIDOS:
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, que podem
ser solicitações, reclamações, sugestões,
denúncias
ou
elogios e, encaminha à Secretaria competente ou ao responsável
pela informação, que responderá no prazo legal.
AS MANIFESTAÇÕES SE CLASSIFICAM COMO:
Sugestão: através da sugestão você pode propor alguma ideia ou a
formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços
prestados
pela
Administração
Pública
Municipal.

Elogio: através do elogio você pode demonstrar sua satisfação com
algum serviço que foi prestado ou com o atendimento.
Solicitação: esta solicitação é o requerimento de adoção de alguma
providência por parte da Administração.
Reclamação: meio em que você pode demonstrar sua insatisfação
relativa a serviço público.
Denúncia: comunicação sobre ato ilícito, que deve ser encaminhado
aos órgãos de controle interno ou externo para resolução.
QUAIS DADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR SUA
MANIFESTAÇÃO:
Ao preencher o Formulário de Manifestação (modelo disponível no site oficial do
Município, conforme explicações no item abaixo) ou enviar e-mail para
https://www.apiacas.mt.gov.br/Ouvidoria/Informacao/, deverá informar os seguintes dados:

Nome completo, CPF, e-mail, telefone, cidade/UF, tipo de
manifestação, escrever a mensagem, colocar data e assinar, caso
seja formulário físico.
No site oficial do Município, você deve preencher os Dados
Cadastrais nos campos específicos solicitados para o
acompanhamento da demanda. Caso seja uma denúncia e você não
queira preencher todos os Dados Cadastrais, deverá apenas colocar
um e-mail, para que a resposta possa ser encaminhada.
MEIOS PARA ENCAMINHAR SUA MANIFESTAÇÃO:
- no site oficial do Município de Independência na aba “Ouvidoria”.
– serviço de atendimento presencial, junto à Prefeitura, Av. Brasil
Bairro Bom Jesus e preencha o Formulário de Manifestações físico
ou faça sua manifestação, que será reduzida a termo, levando a
assinatura do usuário;
– serviço de atendimento por telefone, Fone: 66 3593-2216

ETAPAS PARA O PROCESSAMENTO DA MANIFESTAÇÃO:
1 - RECEBIMENTO das manifestações, avaliação do conteúdo e, se
necessário, reclassificação do tipo de manifestação;
2 - ENTREGA DE RECIBO ou PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO ao
usuário contendo o prazo para a resposta;
3 - ENCAMINHAMENTO ao setor responsável para resposta ou
providência em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias.
4 – ENVIO DA RESPOSTA, da decisão da administração ao cidadão
(ciência) ou INFORMAÇÃO ao cidadão sobre os encaminhamentos,
no caso de prorrogação do prazo.
5 - ARQUIVAMENTO após conclusão das manifestações.
PRAZO MÁXIMO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
O prazo para resposta é de até trinta dias contados do recebimento,
prorrogável de forma justificada, uma única vez, por igual período.
Recebida a manifestação, a Ouvidoria deverá realizar análise prévia
e, caso necessário, no prazo máximo de cinco dias, encaminhá-la às
áreas responsáveis para providências.
Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem
insuficientes para a análise da manifestação, em até dez dias a contar
do seu recebimento a Ouvidoria deverá solicitar a complementação de
informações que deverá ser atendida em até vinte dias, sob pena de
arquivamento da manifestação.
Se não for possível responder de forma conclusiva neste prazo, a
Ouvidoria informará através de resposta intermediária o cidadão, os
encaminhamentos feitos, podendo solicitar novas informações.

CONSULTE A SUA MANIFESTAÇÃO:
Caso você tenha realizado sua manifestação no Portal e-Ouv,
pode acompanhá-la em “Consultar
Manifestação”, informando
o Número do Protocolo recebido e o e-mail utilizado durante o
registro da sua manifestação.
Se você realizou sua manifestação pessoalmente ou por e-mail, pode
entrar em contato direto com a Ouvidoria ou aguardar o prazo para
resposta.

TEMPO DE ESPERA NO ATENDIMENTO:
O atendimento se dará de forma imediata. No caso de haver mais
pessoas para atendimento, será observada a ordem de chegada.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE DE ATENDIMENTO:
Serão realizadas pesquisas de satisfação, a serem regulamentadas,
com o objetivo de aperfeiçoar os serviços, que levantarão:
- a satisfação do usuário com o serviço prestado;
- a qualidade do atendimento;
- o cumprimento dos compromissos e prazos estabelecidos;
- a quantidade de manifestações no período;
- as melhoria da prestação dos serviços.
ACESSO À INFORMAÇÃO:
Para fazer pedidos solicitando dados, documentos, arquivos, entre
outros, existe o Portal de Acesso à Informação, canal específico
disponível no link:
https://www.apiacas.mt.gov.br/

As solicitações de Acesso à Informação estão regulamentadas pela
Lei Federal n° 12.527/2011.
DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:
Ouvidoria: (66) 3593-2223;
E-mail: ouvidoria@apiacas.mt.gov.br

End. Avenida brasil bairro Bom Jesus

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

-SECRETARIA DE AGRICULTURA
*SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS:
- horas maquinas (projeto porteira a dentro)
- horas de trator
- declaração de ocupação
- doação de mudas frutíferas
- doação de calcário
- assistência de técnica
- doação de cobre e cal virgem
-ATENDIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA
AGRICULTURA, -Av. Jaime Campos nº02 -E-MAIL:

SECRETARIA

MUNICIPAL

Bairro Bom Jesus
sec.mun.deagriculturaapc@outlook.com

Horário de atendimento
7:00 as 11:00 horas
13:00 as 17:00 horas
-FONE: (66) 3593-1873
*PREVISÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Trabalhamos com demanda

DE

-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS e
INFRA-ESTRUTURA
*SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS:
- manter com regularidade o serviço de limpeza pública, mediante a
coleta de lixo, capinação e varredura de ruas, praças e logradouros
públicos;
- zelar pela rede de iluminação pública, providenciando nas
reposições e consertos das lâmpadas;
- promover a arborização e o embelezamento dos parques, jardins e
outros logradouros públicos;
- supervisionar os serviços de cemitérios municipais;
- executar ou contratar serviços de pavimentação de vias, logradouros
públicos ou obras de saneamento;
- controlar todas as atividades ligadas ao bom funcionamento da
telefonia de propriedade do Município, fiscalizando serviços de
conserto de linhas defeituosas, bem como o serviço de reposição de
cabos, fios e demais materiais, quando estiverem avariados;
-Multirão de limpeza;
- patrolhamento e cascalhamento de ruas da cidade;
- providenciar na abertura e recuperação de ruas na cidade e vilas,
assim como executar a terraplenagem em áreas urbanas;
- canalizar águas pluviais em ruas, avenidas e outros logradouros
públicos;
- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de Trânsito, no
âmbito municipal;
- planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos,
pedestres, animais e promover o desenvolvimento da circulação e
segurança de ciclistas.
- implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos
e os equipamentos de controle viário;
- estabelecer, em conjunto com os órgãos de política ostensiva de
trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram

na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o
regulamento pertinente, arrecadando as multas que aplicar;
-integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito para fins e arrecadação e compensação de multas impostas
na área de sua competência, com vistas à unificação de
licenciamento, a simplificação e à celeridade das transferências de
veículos para o Município e de prontuários dos condutores de uma
para outra unidade da Federação;
- planejar e implantar medidas para a redução da circulação de
veículos e reorientação de tráfego com o objetivo de diminuir a
emissão global de poluentes;
- elaborar convênios e contratos, com pessoas jurídicas de direito
público ou privado visando a consecução dos objetivos e finalidades
indicados na presente Lei;
- agir de forma integrada com a Brigada Militar no controle de trânsito,
visando evitar todo e qualquer acidente envolvendo veículos e
pedestres;
- remover animais mortos das vias públicas, dando destino adequado,
conforme a legislação determina.
End: Avenida Jaime campos, Bom Jesus ( antiga Escola Paulo Freire)

*SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- -realiza serviços de recuperação das vias rurais do município,
terraplanagem, recuperação de pontes;
- -forma de prestação de serviços é por meio de máquinas adequadas
ao serviço;
-recuperção

de bueiros, contrução de pontes e rebaixamento de serras,

construção de aduelas de concreto;

-Patrolamento de todas as estradas

do municipio, cascalhamento e

manuntenção;

-os serviços podem ser solicitados através do contato:
Endereço: Av. Santos Drumond, S/N – Bairro Jardim das Nações
Fones: (066) 3593-2200
Segunda a Sexta - Feira das 07:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h
- *PREVISÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
- O prazo estipulado para realização dos serviços é no máximo em 30
dias.

-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E TURISMO
*SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS:
A secretária de Educação, Cultura e Esportes, conta com 5 unidades
escolares de ensino, sendo 3 escolas na zona urbana e 2 escolas na
zona rural. Das 19 metas do Plano de Gorveno a secretaria de
Educação já atingiu 8 das seguintes ações:
1- incentivar a formação continuada dos profissionais da educação,
através de convênios com o Gorveno Federal Estadual.
2- Ampliar e continuar com melhorias nas Escolas Municipais.
3- Realizar manuntenção e ampliação do laboratório de Informatica
das escolas;
4- Manter, adequar e ampliar o transporte escolar.
5- Fortalecer convênio com APAE.
6- Promover a valorização do PCCR dos profissionais da educação
da rede de ensino municipal.
7- Implatar um projeto que garanta a efetividade do PSE- programa
saúde nas escolas.
8- Realizar reuniões periódicas entre os colaboradores da educação
e o executivo Municipal.
-A principal incumbência da secretaria, está na realização da gestão
das atividades educacionais, bem como incentivar e promover o
desenvolvimento cívico dos munícipes. cabe a esta

secretaria

trabalhar por uma gestão educacional democrática e participativa;
prover o material, a merenda e o transporte escolar assegurar a todos
estudantes da rede municipal, educação de qualidade para o exercício
da cidadania por meio de diversos projetos, incentivare apoiar
programas

educacionais

e

literários.

realizar

programas

de

capacitação para os profissionais da educação em exercíocio das
suas funções; integrar os estabelecimentos de ensino fundamental do
seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar;
oferecer educação infantil nas modalidades creche e pré escola a
partir dos 06 meses de idade; administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros; zelar pela manutenção da infraestrutura das
escolas; avaliar a qualidade do processo educativo desenvolvido

pelas escolas públicas municipais; manter-se atento e atualizado
quanto à legislação referente à educação e pelo cumprimento das
decisões do conselho municipal de educação nas instituições sob sua
responsabilidade; monitorar os regimentos e planos de estudos das
instituições de ensino sob sua responsabilidade; desenvolver
atividades culturais e artísticas, sob todas as sua formas; realizar
pesquisas, coletas, classificação e avaliação de dados estatísticos e
informações técnicas; oferecer atividades esportivas; cuidar do
patrimônio histórico e cultural do município.
-solicitação de histórico escolar e para realização de estágios junto ao
setor de protocolos, para geração de guia e pagamento na tesouraria.

-ATENDIMENTO
NAS

DEPENDÊNCIAS

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, Avenida Brasil, nº
1059 Bairro Bom jesus ( predio do PREVIAP)
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07HS ÀS 11:00HS E DAS
13:00HS ÀS 17:00HS
-E-MAIL: educacao@apiacas.mt.gov.br
-FONE: 55 3593-1669

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Política de Assistência Social do Município de Apiacás tem por
objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e
à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo
às crianças e aos adolescentes carentes; a promoção da integração ao
mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a
capacidade

protetiva

das

famílias

e

nela

a

ocorrência

de

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos
no conjunto das provisões socioassistenciais;
IV- participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;
V- primazia da responsabilidade do ente político na condução da
Política de Assistência Social em cada esfera de governo; e
VI- centralidade na família para concepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o
território.
*SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS:
1. Benefícios Eventuais;
2. Serviços de Proteção e Atendimento Integral á Família – PAIF;
3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
4. Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com
Deficiência e Idosas;
5. Cadastro Único;
6. Programa Bolsa Família;
7. Beneficio de Prestação Continuada – BPC;
8. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos –

PAEFI;
9. Serviço Especializado de Abordagem Social;
10. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Comprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço á
Comunidade;
11. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas
e suas Famílias;
12. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
13. Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;
14. Conselho Tutelar;
15. Programa Criança Feliz;
16. Serviço de INSS.
A Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS tem a seguinte
estrutura:
a) CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;
b) CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
c) Abrigo Municipal Aconchego;
d) Conselho Tutelar;
e) Sala dos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Assistência
Social, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Habitação, Conselho
Municipal do Trabalho;
f) Programa Criança Feliz.
g) Cadastro Único e Programa Bolsa Família.
ATENDIMENTO
NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
ENDEREÇO:

Endereço: Avenida Brasil antigo predio do Banco do Brasil
, e também através de visitas domiciliares.
-E-mail: : assitênciasocialapiacas@gmail.com

-Fone: (66) 3593-2060

CRAS ( Centro de Referência da Assistência)
End: Avenida Jaime Verissimo de Campos Junior Bairro Bom Jesus
Tel: 66 3593-1732
E-mail: cras.apiacas@hotmail.com
CREAS ( Centro de Referência Especializado)
End: avenida brasil s/n bairro bom Jesus
Tel: 66 3593 2060
E-mail: creas_apiacas@yahoo.com.br
Conselho Tutelar
End: avenida brasil s/n bairro bom Jesus
Tel: 66 984382433
E-mail: conselhoapc12@hotmail.com
Criança Feliz
End: Avenida Jaime Verissimo de Campos Junior Bairro Bom Jesus
Tel: 66 98438-2433
E-mail: edvaldogrecco@hotmail.com
Bolsa família
End: Avenida Jaime Verissimo de Campos Junior Bairro Bom Jesus
Tel: 66 35931732
E-mail: bolsafamilia.apiacas@live.com

SECRETARIA DE SAÚDE

Atenção Primária à Saúde- Unidades
Básicas de Saúde.
A Atenção Básica é a principal porta de entrada e o centro
articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às
Redes de Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade,
coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Conhecida
também como Posto de Saúde, a Unidade de Saúde é o serviço que
realiza o atendimento e acompanhamento da pessoa ao longo da vida,
seja para consultas de rotina, para tratamento de novas doenças ou para
problemas relacionados a doenças antigas.
É o nível de atenção que faz o encaminhamento para outros locais,
como realização de exames e consultas com outros especialistas. Apiacás
possui 03 Unidades de Saúde da Família com Saúde Bucal, uma Unidade
Descentralizada de Reabilitação – UDR e Equipe Multiprofissional.
FUNCIONAMENTO:

PSF - I
Endereço:Avenida Mato Grosso , s/n, Bairro Primavera.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 98458-3469
Área de Abrangência da Unidade:Bairro Primavera – Microáreas: nº 2 =
descoberta;
nº 10 = Descoberta
Bairro Bom Jesus – Microáreas: nº 4 = Descoberta
nº 6 = Maritânia
nº 8 = Márcia
PSF – II (Rural)
Endereço:Avenida Júlio Campos, s/n, Bairro União.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 9.8441-3101
Área de Abrangência da Unidade:Vila Mutum – Microáreas: nº 25 =
Vera;
Gleba Arumã – Microáreas: nº 16= Descoberta
nº 19 = Diane
nº 14 = Linéia
nº 15 =
Norma
Chácara dos Idosos – Microáreas: nº 26 = Ednelma;
Chácara do Aeroporto, Linha 2 e 3 – Microáreas: nº 23 = Queitiane;
Linha 1 e Estrada do Chico Doido – Microáreas: nº 11 = Descoberta;
Comunidade Juara – Microáreas: nº 13 - não possui quantidade mínima
de
família para contemplar agente de saúde.
PSF - III
Endereço:Avenida Brasil , s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 98440-5046
Área de Abrangência da Unidade:Bairro União – Microáreas: nº 1 =
Clevair;
nº 5 = Maria Aparecida;
Bairro Pioneiro – Microáreas: nº 12 = Descoberta;
nº 21 = descoberta;
nº 22 = Silvia.

Requisitos / Documentos necessários para atendimento:
Cartão
Documento de identificação;
Cadastro na Unidade para acompanhamento regular.

SUS;

Principais Etapas do Serviço:
Identificação
na
recepção;
Atendimento da equipe de enfermagem no momento da chegada, com
avaliação de necessidades e prioridade de atendimento orientações, resultado/pedido de exames de rotina, curativo, vacinas,
realização do cartão SUS, encaminhamento para consulta médica no dia
ou agendamento;
O Cadastro na Unidade é condição para o acompanhamento, mas não
deve limitar o atendimento do cidadão;
Formas de Prestação de Serviço:
Acolhimento
e
identificação
da
necessidade.
Consultas individuais e coletivas feitas por médicos, enfermeiros e
dentistas.
Visita
e
atendimento
domiciliar.
Cuidado
em
Saúde
Bucal.
Vacinação.
Desenvolvimento das ações de controle da dengue e outros riscos
ambientais
em
saúde.
Pré-natal
e
puerpério.
Acolhimento da mãe e do bebê após alta na maternidade.
Rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo) e câncer de mama.
Curativos.
Planejamento
familiar
Teste
do
pezinho.
Teste
rápido
de
sífilis
e
HIV
.
Grupos
terapêuticos
Prevenção, tratamento e acompanhamento das doenças sexualmente
transmissíveis e de doenças infectocontagiosas como a tuberculose,
hanseníase
e
o
HIV
.
Acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e
doenças
respiratórias
crônicas.
Ações de promoção da saúde e proteção social na comunidade.
Previsão de prazo para realização do serviço:
Todo paciente é avaliado na chegada para identificação das
necessidades.
Unidades com muitos pacientes podem ter agendamento de consulta
médica ou odontológica para até 15dias.

Vacinação
As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo
humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e consiste na proteção
do corpo por meio de resistências às doenças que o atingiriam.
A Vacinação de crianças e de adultos de acordo com o calendário padrão

– recomendadas para todas as pessoas de acordo com a idade – ou para
condições específicas – como para viajantes para áreas de risco de
doença ou após mordedura animal / acidentes.
ATENDIMENTO:
PSF - I
Endereço: Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro Primavera.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 98458-3469
PSF – II (Rural)
Endereço: Avenida Júlio Campos, s/n, Bairro União.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 9.8441-3101

Requisitos / Documentos necessários:
Documento de identificação;
Carteira de vacinação ou Caderneta de Saúde da Criança;
Cartão SUS.
Principais Etapas do Serviço:
Salas de vacinas das Unidades de Saúde.
Critérios: idade, doenças prévias, alergias, local de residência.
Realização da vacina ou agendamento.
Registro da vacina aplicada no SIPNI, e-SUS, e na Carteira de Vacinação
ou Caderneta de Saúde da Criança.
Orientação dos efeitos adversos possíveis e das próximas vacinas a serem
feitas.
Formas de Prestação de Serviço:
Vacinas para crianças.
Vacinas para adolescentes.
Vacinas para adultos.
Vacinas para idosos.
Vacinas para gestantes.
Vacinas para população indígena.
Vacinas para profissionais da saúde.
Vacinas que devem ser feitas por todas as pessoas estão disponíveis nos
Postos de Saúde que têm sala de vacinas ativa - Unidades de Saúde sem
sala de vacinas a população de abrangência deverá ser direcionada a
outra equipe.
Vacinas para situações específicas - como a vacina da Febre Amarela são aplicadas em horários e dias específicos.

LINK PARA ACESSAR CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Entre a chegada do paciente na Unidade e a aplicação da vacina pode
haver espera dependendo da quantidade de pessoas aguardando para
vacinação.
Fora períodos de campanha ou de aumento da procura, o atendimento é
imediato e o serviço prestado em cerca de 30 minutos.

Urgência e Emergência - HMA
A emergência acontece quando há uma situação que não pode ser
adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora,
corre-se o risco até mesmo de morte. Já a urgência é quando há uma
situação crítica, com ocorrência de grande perigo e que, pode se tornar
uma emergência caso não seja devidamente atendida.
Em situações de emergência clínica dirigir-se ao:
HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACÁS
Endereço:Avenida Júlio Campos, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Domingo à Sábado
24 horas
Telefone: (66) 3593-1610

Requisitos / Documentos necessários:
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS.
Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento com identificação de risco e prioridade;
Classificação de Risco (Protocolo Manchester);
Atendimento;
Internação;
Encaminhamento;
Alta.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Demanda Espontânea, depende da classificação do risco.

Exames Laboratoriais - HMA
Uma das principais finalidades dos testes laboratoriais é auxiliar o
raciocínio médico após a obtenção da história clínica e a realização do

exame físico.
Para tanto, todas as fases de execução dos testes, sobretudo a préanalítica, devem ser conduzidas seguindo o rigor técnico necessário para
garantir a segurança do paciente e resultados exatos.
A realização de exames divide-se em:


Fase pré-analítica: começa na coleta de material, seja ela feita pelo
paciente (urina, fezes e escarro), seja feita no ambiente laboratorial.



Fase analítica: corresponde à etapa de execução do teste propriamente
dita.



Fase pós-analítica: inicia-se no laboratório clínico e envolve os processos
de validação e liberação de laudos, encerrando-se após o médico receber
o resultado final, interpretá-lo e tomar sua decisão.

FUNCIONAMENTO:
NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE
APIACÁS.
Endereço:Avenida Julio Campos, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone:(66)3593-1610
Requisitos / Documentos necessários:
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS;
Guia de solicitação dos exames devidamente preenchida e assinada pelo
médico ou profissional credenciado;
Agendamento prévio: 07h ás 11h e das 15hàs 17h.
Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento com identificação de prioridades;
Cadastro;
Coleta/Entrega do material.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Exames realizados no laboratório no mesmo dia da coleta do material os
laudos serão entregues a partir das 17:00 horas na recepção do Hospital
Municipal;
Exames realizados via pactuação estadual prazo de entrega é de 15 á 45
dias, e serão entregues na recepção do Hospital Municipal;
Exames não realizados pelo laboratório municipal ou via pactuação
estadual poderão ser realizados através da aquisição de prestação de
serviço licitado.

Unidade
Descentralizada
Reabilitação (Fisioterapia)

de

É uma unidade da Rede de Cuidados ao usuário, classificado como ponto
de

atenção

ambulatorial

especializada

em reabilitação voltada

ao

atendimento de pessoas com deficiência física e/ou intelectual e/ou
auditiva, assim como reabilitação pós-operatória, e pós-traumática.
FUNCIOMENTO:
NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APIACÁS.
Endereço: Avenida Brasil, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 13:00h
Telefone: (66) 3593-2236 e/ou 98143-1209
Requisitos / Documentos necessários:
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS;
Guia de encaminhamento de consulta especializada devidamente
preenchida e assinada pelo médico ou profissional credenciado;
Agendamento prévio: 07h ás 12h.
Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento;
Anamnese;
Agendamento.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Agendamento conforme a avaliação do profissional da necessidade
individual de cada usuários.

Central de Regulação Municipal
Trata-se de um sistema que monitora a disponibilidade de vagas em
atendimento especializado e de leitos, tornando mais ágil a marcação de
consultas e exames especializados.
FUNCIONAMENTO:
NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APIACÁS.
Endereço: Avenida Brasil, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h (Atendimento ao Público)

13:00h às 17:00h (Trabalho Interno)
Telefone: (66) 3593-2236
(66) 98143-1209
Requisitos / Documentos necessários:
Guia de encaminhamento de consulta especializada devidamente
preenchida e assinada pelo médico ou profissional credenciado;
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS;
Agendamento Prévio: Segunda à Sexta
07:00h às 12:00h.
Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento com identificação de prioridades;
Organização do Processo do paciente;
Inserção dos dados do paciente no Sistema de Informação - SISREG;
Organização da liberação das Guias de consulta pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós.

Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Agendamento conforme disponibilidade de vagas
intermunicipal e SISREG Estadual.

pelo

consorcio

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
A equipe multiprofissional atua de maneira integrada e apoio as equipes
de saúde da Atenção Básica.
Compõem o NASF: Farmacêutica, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente
Social, Fonoaudióloga e Nutricionista.
FUNCIOMENTO:
Anexo à Equipe Saúde da Família III
Endereço:Avenida Brasil, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 3593-2236
Requisitos / Documentos necessários:
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS;
Guia de encaminhamento devidamente preenchida e assinada pelo
médico ou profissional credenciado.

Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento;
Anamnese;
Atendimento;
Agendamento;
Atividade Coletiva;
Ações de Educação em Saúde.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Conforme a avaliação feita pelo profissional e a necessidade individual de
cada usuário.

Farmácia Municipal - HMA
A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas
à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos
medicamentos e uso racional.
FUNCIONAMENTO:
NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACÁS.
Endereço:Avenida Julio Campos, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h (Atendimento ao Público)
13:00h às 17:00h (Trabalho Interno)
Telefone: (66) 3593-1610
Requisitos / Documentos necessários:
Documento de Identificação do paciente;
Cartão SUS;
Receituário médico devidamente preenchida e assinada pelo médico ou
profissional credenciado;
Agendamento prévio: 07h ás 11h e das 13hàs 17h.
Principais Etapas do Serviço:
Acolhimento;
Atendimento;
Entrega do medicamento;
Preenchimento dos formulários para medicamento de Alto Custo.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Imediato, podendo depender em casos de medicamentos de Alto Custo da
liberação do Estado.

Secretaria Municipal de Saúde
Em conjunto com os demais setores que compõem a Secretaria, é o
órgão responsável pela definição e avaliação da Política Municipal de
Saúde, em consonância com o Plano de Governo, Plano Municipal de
Saúde e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.
FUNCIOMENTO:
Endereço:Avenida Brasil, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 12:00h (Atendimento ao Público)
14:00h às 17:00h (Trabalho Interno)
Telefone:(66) 3593- 2236
(66) 98143-1209
Requisitos / Documentos necessários:
Documentos de gestão;
Documento de Identificação do paciente,
Cartão SUS.
Principais Etapas do Serviço:
Gerenciamento de recursos financeiros;
Gerenciamento de recursos humanos;
Acolhimento aos pacientes;
Atendimento.
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
Imediata.

Vigilância em Saúde
É entendida como um processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à
saúde, que visa ao planejamento e à implementação de medidas de
saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e
controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da
saúde.
A Vigilância em Saúde se distribui entre:


Vigilância Epidemiológica reconhece as principais doenças de
notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em

territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças
específicas.


Vigilância Ambiental se dedica às interferências dos ambientes
físico, psicológico e social na saúde. As ações neste contexto têm
privilegiado, por exemplo, o controle da água de consumo humano,
o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de
doenças – especialmente insetos e roedores.



Vigilância Sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens,
produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população,
como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.
Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde,
como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros
comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que
podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio
ambiente.



Vigilância em Saúde do Trabalhador realiza estudos, ações de
prevenção,

assistência

e

vigilância

aos

agravos

à

saúde

relacionados ao trabalho.

FUNCIOMENTO:
Anexo à Equipe Saúde da Família III
Endereço: Avenida Brasil, s/n, Bairro Bom Jesus.
Horário: Segunda à Sexta
07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Telefone: (66) 3593-2236
Requisitos / Documentos necessários:
Serviços da Vigilância Sanitária: Cópia do Alvará de Localização e
Funcionamento fornecido pela Prefeitura através
do Departamento de Tributos;
Documentos pessoais do proprietário do estabelecimento;
Comprovante de pagamento da taxa do
Alvará Sanitário após inspeção feita pelos
fiscais sanitaristas;
Serviços da Vigilância Epidemiológica: Cópia da D.O;
Cópia da D.N;
Fichas do SINAN preenchidas;
Cartão SUS;

Cartão de vacina;
Encaminhamento/

Prescrição/

Solicitação Médica;
Serviços da Vigilância Ambiental:Não é necessário documentação para
realização do serviço;
Serviços da Vigilância em Saúde do Trabalhador:Não é necessário
documentação para realização do serviço.
Observação: Os documentos podem variar dependendo do tipo de
serviço requerido pelo usuário.
Principais Etapas do Serviço:
Investigações;
Inspeções;
Promoção à Saúde;
Educação em Saúde;
Previsão de Prazo para Realização do Serviço:
A depender do tipo de serviço.

GABINETE DO PREFEITO
O gabinete do prefeito é órgão de assessoramento da prefeitura que
tem por competência:
- a coordenação da política governamental do município;
– a coordenação da representação política e social do prefeito;
–a assistência ao prefeito em suas relações político-administrativas
com a população, organismos estaduais e federais, órgãos e
entidades públicos e privados;
– a assessoria ao prefeito em suas relações com a câmara municipal
de vereadores;
– a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões do
prefeito;
– a preparação e o encaminhamento do expediente a ser despachado
pelo prefeito;
– a coordenação das atividades de imprensa, relações públicas e
divulgação das diretrizes, dos planos, programas e outros assuntos de
interesse da prefeitura;
– a organização e coordenação dos serviços de cerimonial;
– a articulação e apoio administrativo direto ao sistema de controle
interno, bem como aos conselhos e juntas vinculados ao gabinete;
– a articulação permanente com os demais órgãos que compõem a
estrutura administrativa;
o desempenho de outras competências afins.
-o gabinete do prefeito será dirigido pelo chefe de gabinete e contará
com pessoal técnico e burocrático necessário ao desempenho de
suas funções.
-SETORES VINCULADOS AO GABINETE:
CONSULTORIA DO MUNICÍPIO
- representar o município em qualquer ação ou processo judicial ou
extrajudicial em que seja autor, réu, assistente, oponente ou de
qualquer forma interessado.

- promover a cobrança da dívida ativa do
município;
- promover desapropriações amigáveis ou judiciais;
- emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas
submetidas a exames pelo prefeito, secretários do município,
assessores municipais e demais titulares de órgãos a ele diretamente
subordinados;
- assistir o município nas transações imobiliárias em qualquer ato
jurídico;
- estudar, elaborar, redigir e examinar anteprojetos de leis, decretos e
regulamentos, assim como minutas de contratos, escrituras,
convênios e de quaisquer outros atos jurídicos;
- orientar e controlar, mediante a expedição de normas a aplicação e
incidência das leis e regulamentos;
- fixar as medidas que julgar necessárias para a uniformização da
jurisprudência administrativa e promover a consolidação da legislação
do município;
- centralizar a orientação e o trato de matéria jurídica no município;
- examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes nos termos da legislação
vigente, especialmente lei federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores.
Email: juridico@apiacas.mt.gov.br
ASSESSORIAS
- assessorar o prefeito e as secretarias municipais no planejamento,
controle e organização das atividades do município;
- estudar os processos e assuntos que lhes sejam submetidos pelo
prefeito municipal ou secretários, elaborando os pareceres que se
tornarem necessários, especialmente sobre proposta de modificação
ou melhoria da estrutura interna da prefeitura;

- estudar permanentemente o funcionamento dos serviços municipais,
propondo medidas que visem ao seu constante aprimoramento e
promover a regulamentação dessas medidas, podendo para melhor
prática dessa função, convocar secretários e o consultor jurídico para
estudos e debates em reuniões;
- coordenar a elaboração do orçamento anual do município;
- colaborar, observadas as restrições legais, especialmente da
constituição da república federativa do brasil, do código tributário
nacional e da lei complementar nº 101/00, na alteração de propostas
orçamentárias.
- prestar assistência técnica aos órgãos da prefeitura, especialmente
no que se refere às licitações, contratos administrativos, elaboração
de planos de trabalho, encaminhamento de projetos com vistas a
obtenção de recursos e na formulação de planos municipais;
- auxiliar os diversos conselhos municipais quanto às suas atribuições
e funcionamento;
- manter serviços de informações e de documentação, conforme artigo
37 da constituição federal.

END: Prefeitura municipal de Apiacás Av. Brasil Bairro Bom Jesus nº
1059
Tel: 3593-2201
Email:

gabinete@apiacas.mt.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS OFERECIDOS E PRESTADOS:
I.
II.
III.
IV.
IV.
VI.
VII.
VIII.
obtenção da
IX.
X
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
fiscalização
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
projeto

coordenar, controlar e executar as atividades referentes à administração de pessoal;
fixar diretrizes e avaliar os programas de treinamento de pessoal;
organizar e manter registros e assentamento sobre a vida funcional e financeira dos servidores;
dar assistência ao servidor municipal;
promover atividades relacionadas com a padronização, compra, estocagem, controle e distribuição de todo
material utilizado na Prefeitura;
controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura;
coordenar, controlar e executar as atividades relativas à vigilância e segurança dos próprios municipais;
promover a organização e manutenção de sistemas de registro que propicie a pronta localização e
situação de qualquer documento ou processo em andamento na Prefeitura;
guardar e manter os documentos oficiais, providenciando a extinção daqueles considerados inservíveis;
coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documentos;
promover a abertura e fechamento das dependências da sede do Paço Municipal;
coordenar, controlar e executar os serviços de zeladoria e de copa do Paço Municipal;
colaborar com os demais departamentos municipais fornecendo subsídios para a formulação de políticas
públicas, planos, projetos e programas de interesse do Município;
coordenar e executar as atividades de hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e do Município, de
acordo com a legislação pertinente;
desenvolver atividades relacionadas à tributação através do lançamento, arrecadação, controle e
dos tributos e demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida ativa;
coordenar e controlar a elaboração das propostas do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamento. programa;
aprovar os projetos e medidas administrativas e técnicas relacionadas direta e indiretamente aos planos e
programas;
desenvolver as atividades relacionadas à contabilidade através dos registros e controles contábeis da
administração orçamentária, financeira, patrimonial e elaboração dos orçamentos, planos e programas da
administração Pública Municipal;
examinar com todos os órgãos da administração a qualidade e eficiência das operações administrativas e da
prestação de serviços, propondo medidas necessárias ao melhor atendimento da população;
desenvolver atividades relacionadas ao cadastro fiscal e Imobiliário;
efetuar a programação e controle da execução orçamentária;
colaborar com os demais órgãos, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas, planos,

e programas de interesse do Município;
XXIII. desenvolver atividades visando a geração de emprego; e
XXIV. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal

-ATENDIMENTO A Secretaria de Administração tem a
seguinte estrutura:
SECRETARIO: Jose Roberto Pereira da Silva
CONTATO: Telefone: (66) 3593- 2224
Celular: (66) 98437-2610
ENDEREÇO: Avenida Brasil. 1059- Bairro Bom Jesus
HORARIO: segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 h
13:00h ás 17:00h
-E-MAIL: administração@apiacas.mt.gov.br

-FONE: (66) 3593-2200

A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura:

I - órgãos de direção e assessoramento superior:
a) Assessoria de Compras e Licitação;
b) Assessoria da Administração Geral;
c) Diretoria da Fazenda.

II - órgãos de execução:
a) Setor de Cadastro e Fiscalização;
b) Setor de Compras;
c) Setor de Licitações;
d) Setor de Material e Patrimônio;
e) Setor de Orçamento e Contabilidade;
f) Setor de Pessoal;
g) Setor de Projetos e Convênios;
h) Setor de Informática.

No Setor da Junta de Serviço Militar, Carteira de Trabalho, Emissão de Documentos e
serviços do Detran, o cidadão pode acessar os serviços:
1. CARTEIRA DE TRABALHO
2. ALISTAMENTO MILITAR
3. EMISSÃO DE RG
4. TITULO DE ELEITOR
5. SERVIÇOS DE DETRAN.
1 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
=necessários:

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

Taxa:
Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

CARTEIRA DE TRABALHO
Emissão de 1ª Via e 2ª Via
Cidadãos (pessoa física)
Carteira de Trabalho (1ª via).
(todos originais).
- carteira de identidade.
- CPF.
- certidão de nascimento (estado civil: solteiro).
- certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente, viúvo).
- comprovante de residência.
- Lei desobriga empregadores que estão no eSocial de assinar carteira física. A
carteira de Trabalho Digital lançado aplicativo em 2017, poderá ser utilizada como
documento substituto da CTPS de papel.
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital poderá ser acessado através das principais lojas de apps e
pela web. No aplicativo móbile, desenvolvido pelo Ministério da Economia, o trabalhador brasileiro e
estrangeiro poderá ter acesso as informações de Qualificação civil e de seus contratos de Trabalho.
Para ter acesso basta baixar no seu telefone através de loja de aplicativos de seus smartfone
(android ou IOS).
22 (Vinte e dois) dias úteis (contados do Protocolo da entrega dos documentos).
Presencial.
HTTPS://www.gov.br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
HTTPS://www.gov.br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho#stapas-servico
Isento.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso:
13.466/2017)
Avebida Brasil – Bairro Bom Jesus - Anexo ao PREVIAP

Horario
de
atendimento:

2 Serviço:
Descrição:
Público alvo:

Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

Segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Contato 66-35931606

ALISTAMENTO MILITAR (1a ou 2a via) - Setor da Junta de Serviço Militar
Emissão de 1ª Via e 2ª Via de alistamento militar
Cidadãos, Sexo Masculino, 18 anos (completados no ano corrente); Quem não alistou pode fazê-lo
até no ano que
completar 45 anos, com pagamento de multa). No ano que completar 46 anos é dispensado o
alistamento.
Alistar e requerer 1ª via ou 2ª via do certificado de reservista.
Carteira de identidade
CPF
Certidão de nascimento (estado civil: solteiro)
Certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente, viúvo)
Comprovante de residência.
Para quem completar 18 anos no ano corrente:
1. Para alistar entre no site: www.alistamento.eb.mil.br, ou comparecer no Setor da Junta de Serviço
Militar.
2. Após o alistamento online, comparecer ao Setor da Junta de Serviço Militar para requerer o
certificado de dispensa e incorporação.
Segue o item 3.
Para quem já completou 19 anos:
3. Protocolo no Setor da Junta de Serviço Militar, Cadastro e conferência.
4. Após conferência, análise e verificação da documentação do requerente.
5. Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para emissão da 1ª via ou 2ª via do
Certificado Reservista.
6. Tirar foto.
7. Depois de todos os processos, será transmitido para órgão do Exército.
8. Após o procedimento efetuado será Liberado o Certificado de Dispensa e Incorporação.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:
Manifestação
do usuário:

30 (Trinta) dias úteis, contados do Protocolo da entrega dos documentos
Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.
É cobrada uma taxa para o cidadão que alistou na época da seleção,
A Multa é cobrada para o cidadão que alistou fora da data da seleção.
O Valor varia a cada situação, conforme tabela anexa no setor Junta de Serviço Militar de sua
cidade.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 1194/2005; Estatuto do Idoso:
13.466/2017)
Avebida Brasil – Bairro Bom Jesus - Anexo ao PREVIAP
Segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Contato 66-35931606
E-Mail:

3 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

EMISSÃO DE RG ( CARTEIRA DE
IDENTIDADE)
Emissão de 1ª Via e 2ª Via
Cidadãos (pessoa física) idade minima 3 anos
RG
CARTEIRA
DE
IDENTIDADE(1ª via).
(todos originais).
- CPF.
- certidão de nascimento (estado civil: solteiro).
- certidão de casamento (estado civil: casado,
divorciado, separado judicialmente, viúvo).
- comprovante de residência.
- fotografia 3x4
Carteira de IDENTIDADE (2ª via).
- todos originais.
-CPF
-Certidão de nascimento (estado civil: solteiro).
-Certidão de casamento (estado civil: casado,
divorciado, separado judicialmente, viúvo).
-Comprovante de residência.
- fotografia 3x4
*- Observação:
Em caso de perda, extravio ou roubo da Carteira
de Identidade é obrigatório fazer o Boletim de
Ocorrência (com Nº e
Série da Carteira anterior) para apresenta-lo no
requerimento de 2a via.

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:

Manifestação
do usuário:
4 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Prazo para

1. Protocolo no Setor Carteira de Identidade,
Cadastro e conferência;
2. Após conferência, análise e verificação da
documentação do requerente.
3. Lançamento dos documentos do cidadão no
sistema para emissão da 1ª via ou 2ª via .
4. Tirar foto, colher a digital e assinatura digital.
5. . Após o procedimento efetuado será liberada o
protocolo da Carteira de Identidade.
30 a 60 dias contados do protocolo de entrega do
documento.
Presencial.
1ª via gratuito, 2ª via modalidade cartão R$
70,09 e 1ª e 2ª via modalidade cartão R$ 99,53
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de
necessidades especiais, a idosos (superior a 80
anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes,
pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei
Federal
10.048/2000;
Lei
Municipal 1194/2005; Estatuto do
Idoso: 13.466/2017)
Avenida Brasil – Bairro Bom Jesus - Anexo ao
PREVIAP
Segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h
às 17h.
Contato 66-35931606
E-Mail:

EMISSÃO DE TITULO DE ELEITOR
Emissão de 1ª Via e 2ª Via e transferência
Pessoa física ambos os sexos idade
mínima 16 anos
Para quem for solicitar titulo de
eleitor, 2ª via ou transferência.
Carteira de identidade ou funcional
Certidão de nascimento (estado civil: solteiro)
Certidão de casamento (estado civil: casado,
divorciado, separado judicialmente, viúvo)
Comprovante de residência.
Para eleitor do sexo masculino cópia do
alistamento militar

prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:

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

Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de
necessidades especiais, a idosos (superior a 80
anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes,
pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei
Federal
10.048/2000;
Lei
Municipal 1194/2005; Estatuto do
Idoso: 13.466/2017)

Endereço de
atendimento:
Horário de atendimento:

Manifestação
do usuário:

Presencial
É cobrada uma taxa no valor de 3.51 aos
eleitores que:
Alistarem com mais de 19 anos de idade, ou
deixare de votar ou justificar o voto nos prazos
estipulados pelo TSE,

Avenida Brasil – Bairro Bom Jesus - Anexo ao
PREVIAP
Segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h
às 17h.
Contato 66-35931606
E-Mail:

5 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

SERVIÇOS DO DETRAN

Etapas do
processo:

Em anexo manual de procedimento;
https:www.detran.mt.gov.br
https:www.detran.mt.gov.br/manuais-detran

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

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

Emissão de 1ª Via e 2ª Via
Proprietários de Veículos e Motocicletas
1º Emplacamento
(todos originais).
- Nota Fiscal,
- Comprovante de Endereço.
- Copias dos documentos de identificação.
Transferência de Propriedade
- CRV devidamente preenchido, assinado e com
reconhecimento de firma vendedor e comprador
-Copias do documento de Identificação;
--Comprovante de residência.

2º Via CRV
-Copias do documento de Identificação;
- requerimento devidamente preenchido e
assinado pelo proprietário


2º Via CRLV
- Documento de identificação e CPF originais do
administrador e/ou representante da empresa,
apenas para conferencias – Pagamento de taxa
referente ao serviço.

Inclusão de Gravame e Baixa
Gravame
- CRV original do veiculo; copia autenticada ou
simples de documento de representação, no
caso de processo aberto por terceiros;
- Copia de documento de identidade e CPF;
No caso de veiculo categoria aluguel:
- anexar autorização do poder concedente,caso
ainda não licenciado; Via do contrato de
Financiamento no caso de alienação,
arrendamento mercantil leasing, reserva de
domínio ou penhor.

Taxa do detran
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de
necessidades especiais, a idosos (superior a 80
anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes,
pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei
Federal
10.048/2000;
Lei
Municipal 1194/2005; Estatuto do
Idoso: 13.466/2017)

Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Avenida Brasil – Bairro Bom Jesus - Anexo ao
PREVIAP
Segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h
às 17h.
Contato 66-35931606

Horario de atendimento:

No Departamento de Cadastro e Fiscalização o cidadão pode acessar os serviços:
1.
2.
3.
4.
5.

EXPEDIENTE EM GERAL
HORARIO DE QUADRA ESPORTIVA
SERVIÇO DE TRATOR
SOLICITAÇÕES DE ISENÇÕES
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE ALTERAÇÃO DE SÓCIOS ÁREA CONSTRUÍDA DE
EDIFICAÇÃO REGULARIZAÇÃO CADASTRAL)

6.

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDENCIA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ACORDO DE DIVIDA
CERTIDÃO DE AVALIAÇÃO VALOR VENAL
DESMEMBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO
REMEMBRAMENTO – UMIFICAÇÃO DE AREA
RETIFICAÇÃO DE AREA
CERTIDÃO NARRATIVA DE NUMERO PREDIAL
CERTIDÃO NARRATIVA DE AREA CONSTRUIDA

14.

CERTIDÃO DE ZONA URBANA - DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA URBANO

15.

ALVARA DE LOTEAMENTO – URBANIZAÇÃO

16.

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELE RELATIVOS POR ATO ONEROSO
“INTER VIVOS” – ITBI

17.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E E RECIBO LIVRO ELETRONICO

18.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – AVULSA

19.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA JURÍDICA

20.
21.
22.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA FÍSICA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EVENTUAL
ALVARA DE CONSTRUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

23.

ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO

24.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – RENOVAÇÃO

25.

HABITE-SE/BAIXA DE CONSTRUÇÃO

26.

LICENÇA AMBIENTAL LI/ LP/ LO

1 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

EXPEDIENTES EM GERAL
Emissão de 1ª Via e 2ª Via CERTIDOES , DECLARAÇÕES
Cidadãos (pessoa física) e pessoa Jurídica
1.Requerimento à Prefeitura, devidamente
assinado;
*conforme Modelo fornecido pelo Departamento de
Tributos.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização (Tributos);
2. Emissão da Taxa..
3. Liberação do Serviço requerido, conforme prazo
estabelecido.
2 dias conforme art. 376 do Código Tributário Municipal (CTM)
Presencial.
Tabela XI do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:

Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

2 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas

HORARIO QUADRA ESPORTIVA
RESERVA DE HORARIO DA QUADRA
Cidadãos (pessoa física) e pessoa Jurídica
1.Requerimento
assinado;

à

Prefeitura,

devidamente

2.Cadastro do requerente. (CPF e RG)

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

3 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

*conforme
Modelo
fornecido
pelo
Departamento de Tributos.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização (Tributos);
2. Emissão da Taxa..
No ato do requerimento
Presencial.
27,00
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes,
pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal
997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

SERVIÇO DE TRATOR
AGENDAMENTO DE HORAS DO TRATOR
Cidadãos (pessoa física) e pessoa Jurídica
1.Requerimento à Prefeitura, devidamente
assinado pelo responsável da Secretaria
prestadora do Serviço;
*conforme Modelo fornecido pelo Departamento de
Tributos.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização (Tributos);
2. Emissão da Taxa..
No ato da solicitação do serviço
Presencial.

Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

4 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

60,00 Por hora solicitada
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

SOLICITAÇÕES DE ISENÇOES
Isenção de IMPOSTOS (IPTU, ALVARA, ITBI)
Cidadãos (pessoa física) e pessoa Jurídica
1.Requerimento
assinado;

à

Prefeitura,

devidamente

2.Copia de RG e CPF (pessoa física)
3.Cópia do CNPJ (pessoa jurídica)
4.Extrato do ultimo beneficio recebido da
aposentadoria(no
caso
de
IPTU
PARA
APOSENTADOS)
5.Procuração se for o caso
6.Comprovante de Residência (no caso de IPTU
PARA APOSENTADOS)
7.Comprovação de que o Imóvel pertence ao
Aposentado

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

8.Protocolar o documentos antes do vencimento
do IPTU (conf. Art. 52 do CTM)
*Para a isenção de IPTU, o aposentado deve
receber até 2 salários mínimos e possuir apenas 1
imóvel.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização (Tributos);
2. Conferencia da documentação
3. Emissão do documento de Isenção, conforme prazo
estabelecido.
2 dias conforme art. 376 do Código Tributário Municipal (CTM),
Presencial.
Este serviço deve ser solicitado todos os anos
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

5 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

ALTERAÇÕES CADASTRAIS
ATUALIZAÇÕES DE CNPJ E ENDEREÇOS
Pessoa Jurídica: Empresas estabelecidas no Município.
1.Requerimento à Prefeitura, devidamente
assinado pelo sócio, contador ou representante
legal
2.Procuração se for o caso
3.Contrato Social
4.Cartão CNPJ
5.Copia dos documentos pessoais dos sócios

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

6 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

6.Contrato de locação, escritura ou Matricula do
Imóvel.
*conforme Modelo fornecido pelo Departamento de
Tributos.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização (Tributos);
2. Emissão da Taxa..
3. Após análise e verificação da documentação apresentada, o
cadastro é atualizado..
2 dias conforme art. 376 do Código Tributário Municipal (CTM)
Presencial.
40 UPMF
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

DECLARAÇÃO
DE
COMPROVANTE
RESIDENCIA
Comprovante de Residência
Cidadãos pessoa física e pessoa Jurídica

DE

1.Requerimento à Prefeitura, devidamente
assinado, contendo a descrição do endereço a ser
declarado;
2.RG e CPF do requerente
*conforme Modelo fornecido pelo Departamento de
Tributos.

Etapas do
processo:

1.Protocolo do Requerimento;
2.Cadastro do Requerente
3.Emissão da Taxa

4.Emissão da
requerente.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

7 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Declaração

solicitada

pelo

*A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por
declaração de endereços inexistente no banco de
dados do Município.
2 dias conforme art. 376 do Código Tributário Municipal (CTM)
Presencial.
10 UPMF Tabela XI do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

ACORDO DE DIVIDA
PARCELAMENTO DOS DEBITOS MUNICIPAIS
Cidadãos pessoa física e pessoa Jurídica
1.Requerimento
assinado;

à

Prefeitura,

devidamente

*conforme Modelo fornecido pelo Departamento
de Tributos.

Etapas do
processo:

1.Protocolo do Requerimento;
2.Identificação do Debito
3.Emissão da Taxa
4.Emissão da
requerente.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:

Declaração

solicitada

pelo

*A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por
declaração de endereços inexistente no banco de
dados do Município.
No ato do pedido
Presencial.

*O Parcelamento depende de Lei Municipal que é
feita anualmente.
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

8 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

CERTIDÃO DE AVALIAÇÃO VALOR VENAL CVV
Valor Venal do Imóvel Urbano e Rural
Cidadãos pessoa física e pessoa Jurídica
1.Requerimento
assinado;

à

Prefeitura,

devidamente

2. Para o Imóvel Rural faz necessário declarar a
distancia do Imóvel e quantidade de área em
Mata e Aberto.

*conforme Modelo fornecido pelo Departamento
de Tributos.

Etapas do
processo:

1.Protocolo do Requerimento;
2.Emissão da Taxa
3..Emissão da Certidão solicitada pelo requerente.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

*A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por
declaração de endereços inexistente no banco de
dados do Município.
2 dias conforme art. 376 do Código Tributário Municipal (CTM)
Presencial.
6 UPMF , tabela XI, do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017;
Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

9 Serviço:

DESMEMBRAMENTO

Descrição:

Subdivisão de Lotes ou de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário
existente, desde que não
implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento ou ampliação dos já
existentes

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos pessoa física e pessoa Jurídica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
Documento de identidade do proprietário (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Título de propriedade (Certidão de Registro de Imóvel);
Certidão em inteiro teor, ações e ônus reais atualizada de matrícula da gleba/lote de terreno,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, com até 30 (trinta) dias de emissão;
Memorial descritivo do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (descrição do lote total - anterior
ao desmembramento) e situação proposta (descrição dos novos lotes, resultantes do
desmembramento) em arquivo físico e digital (mínimo de 02 vias originais);
Planta do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (croqui do lote total - anterior ao
desmembramento) e situação proposta (croqui dos novos lotes, resultantes do desmembramento)
em arquivo físico e digital *dwg/AutoCAD (mínimo de 02 vias originais);
Certidão negativa de débito municipal relativamente ao imóvel;
Anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida por profissional habilitado devidamente paga.

Observação: Memoriais Descritivos e Mapas deverão ter suas vias assinadas pelo proprietário
e responsável técnico.

Etapas do
processo:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto com a situação real do imóvel, o mesmo
é aprovado e encaminhado para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer Jurídico sobre o
processo e do Termo de aprovação;
5. O Termo é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
6. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da nova
situação do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento;
Após confirmação do pagamento da taxa, o processo é liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:

20 dias conforme art. 38° da Lei 393/2004
Presencial.
0,12 UPMF Por lote envolvido/ metro quadrado, ANEXO VI do CTM

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

10 Serviço:
Descrição:

REMEMBRAMENTO – UNIFICAÇÃO DE ÁREA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos: pessoa física e pessoa Jurídica

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:

União de dois ou mais lotes de terreno para formação de um novo lote de terreno com frente para via
pública existente, sem abertura de novas vias nem o prolongamento das vias existentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimento à Prefeitura;
Documento de identidade do proprietário do imóvel (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração, se for o caso;
Título de propriedade (Certidão de Registro);
Certidão em inteiro teor, ações e ônus reais atualizada de matrícula da gleba/lote de terreno,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, com até 30 (trinta) dias de emissão;
7. Memorial descritivo do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (descrição de todos os lotes em
separado) e situação proposta (descrição do novo lote, resultante da unificação) em arquivo físico e
digital (mínimo de 02 vias originais);
8. Planta do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (croqui de todos os lotes - situação anterior à
unificação) e situação proposta (croqui do novo lote, resultante da unificação) em arquivo físico e
digital *dwg/autocad (mínimo de 02 vias originais);
9. Certidão negativa de débito municipal relativamente ao imóvel;
10. Anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida por profissional habilitado devidamente
quitada.

Observação: Memoriais Descritivos e Mapas deverão ter suas vias assinadas pelo proprietário e
responsável técnico.
7. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
8. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
9. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
10. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto com a situação real do imóvel, o mesmo
é aprovado e encaminhado para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer Jurídico sobre o
processo e do Termo de aprovação;
11. O Termo é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
12. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da nova
situação do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento;
Após confirmação do pagamento da taxa, o processo é liberado.

20 dias conforme art. 38° da Lei 393/2004
Presencial.

0,12 UPMF Por lote envolvido/ metro quadrado, ANEXO VI do CTM
Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas
E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

11Serviço:
Descrição:

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos: pessoa física e pessoa Jurídica

Alteração/correção de área para fins de adequação do Cadastro Imobiliário Municipal e Cartório de
Registro de Imóveis, passando a constar a área correta de acordo com a situação real do imóvel.
1.
2.
3.
4.
5.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário/possuidor;
Documento de identidade do proprietário/possuidor do imóvel (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Título de propriedade, que poderá ser: Certidão de Registro, Escritura de Compra e Venda ou
Doação, Contrato de Compra e Venda (com firma reconhecida em cartório);
6. Memorial descritivo do imóvel contendo a assinatura do proprietário, confrontantes e responsável
técnico (mínimo de 02 vias originais);
7. Planta/Croqui do imóvel contendo a assinatura do proprietário, confrontantes e responsável técnico
(mínimo de 02 vias originais);
8. Anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida por profissional habilitado devidamente
assinada.
Observações:


Para o protocolo do processo, não é necessário apresentar o projeto e memorial descritivo
com assinatura dos confrontantes. Ao término da análise, para aprovação definitiva o
interessado deverá apresentar duas cópias dos documentos (planta e memorial) assinados
pelo (s) proprietário (s), confrontantes e Responsável Técnico.



Não é necessário apresentar assinaturas com firmas reconhecidas. Deixar para reconhecêlas somente para apresentação do material ao Cartório de Registro de Imóveis, se
solicitado.
O imóvel objeto da presente retificação deverá estar em situação de regularidade fiscal,
que será verificada por meio de consulta realizada pelo Setor de Tributação e Cadastro.



Etapas do
processo:

*Caso a titularidade do imóvel seja comprovada por meio de documento particular, o imóvel
deverá constar no Cadastro Imobiliário Municipal, obrigatoriamente em nome do
adquirente/comprador, sendo necessário realizar a transferência, observando-se o recolhimento
do ITBI.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto com a situação real do imóvel, o mesmo
é aprovado e retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa;
Após confirmação do pagamento da taxa é feita a alteração na inscrição municipal do imóvel conforme
projeto aprovado e o processo é liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:

20 dias conforme art. 38° da Lei 393/2004

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

0,12 UPMF Por lote envolvido/ metro quadrado, ANEXO VI do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

12Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

CERTIDAO NARRATIVA DE NUMERO PREDIAL

Etapas do
processo:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Emissão da respectiva taxa;
Liberação da Certidão requerida no prazo estabelecido, após confirmação do pagamento.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Certidão emitida para fins de atribuir numero predial aos imóveis urbano
Cidadãos: pessoa física e pessoa Jurídica
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário/possuidor;
2. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de registro, Escritura de Compra e Venda ou
Doação, Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em cartório, Termo de Doação);

6 UPMF, Tabela XI DO CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

13Serviço:
Descrição:

CERTIDAO NARRATIVA DE AREA CONSTRUIDA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Certidão emitida para fins de comprovação de área construída de imóveis urbano, permite a
atualização da área construída de unidades predial no Cadastro Imobiliário.
Cidadãos: pessoa física e pessoa Jurídica
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2. Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
3. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de Registro do imóvel, Escritura Pública de Compra
e Venda ou Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em cartório) (cópia);
4. Mapa/Croqui, com representação da área do lote e da construção, devidamente assinado pelo
proprietário/possuidor e responsável técnico (deverão ser apresentadas, no mínimo, 02 (duas) vias
originais);
5. ART do responsável técnico pela elaboração do Croqui, devidamente assinada.

Etapas do
processo:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Emissão da taxa
3. Emissão da Certidão solicitada
Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é atualizado.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

6 UPMF, Tabela XI DO CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

14Serviço:

CERTIDAO DE ZONA URBANA – DESCARACTERIZAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA
URBANO E VICE-VERSA

Descrição:

Certidão emitida pelo Município para imóvel rural inserido no perímetro urbano, com a finalidade do
cancelamento do cadastro no INCRA e inclusão no cadastro imobiliário Municipal ou Isenção do IPTU para
inscrição do ITR.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos: pessoa física e pessoa Jurídica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
Documento de Identidade do proprietário (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Certidão de Registro do imóvel (cópia);
CCIR
Certificado de
Cadastro do
Imóvel
Rural.
Imprimir
no
endereço:
https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao;jsessionid=pz8icItngzXr+v+31WMxJJOQ.ccir2?windowId=8bd);
7. Mapa/Croqui constando a representação da área total do terreno rural e a área a ser
descaracterizada, devidamente assinada pelo proprietário e responsável técnico (deverão ser
apresentadas, no mínimo, 02 (duas) vias originais);
8. Memorial descritivo constando a descrição da área total do terreno rural e a área a ser
descaracterizada, devidamente assinada pelo proprietário e responsável técnico (deverão ser
apresentadas, no mínimo, 02 (duas) vias originais);
9. ART ou RRT referente ao levantamento realizado pelo responsável técnico, devidamente assinada;
10.Fotos do Imovel para comprovar atividade rural;
11.Declaração doITR do ultumo ano.
Observação: No Mapa e Memorial deverá constar a denominação (nome) do imóvel rural e a área
a ser descaracterizada em hectares (ha).

Etapas do
processo:

4. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
5. Emissão da taxa
6. Emissão da Certidão solicitada
Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é atualizado.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

6 UPMF, Tabela XI DO CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 11 horas. E das 13 ás 17horas

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

15Serviço:
Descrição:

LOTEAMENTO – ALVARÁ DE URBANIZAÇÃO

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos: pessoa física , pessoa Jurídica e Instituições (Públicas/Privadas)

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes Art. 12° da Lei 393/2004
Observação: Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à
Prefeitura Municipal as diretrizes para a ocupação e o uso do solo, para o traçado dos
lotes, do sistema viário, dos espaços livres para uso público e das áreas reservadas para
equipamento urbano e comunitário, devendo apresentar requerimento e os documentos
exigidos pela legislação (Art. 12°, Lei 393/2004).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo loteador/proprietário;
Documento de identidade do proprietário do imóvel (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Título de propriedade (Certidão de registro);
Certidão com ônus, atualizada, da matrícula da gleba a ser parcelada expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis competente;
7. Apresentação de anteprojeto, cumpridas as exigências definidas pela Prefeitura, conforme
disposto no Art. 19 da Lei393/2004;
8. Apresentação de Termo de compromisso assinado pelo loteador, conforme Art. 19, 20 e 21 da Lei de
Parcelamento do Solo;
9. Certidão negativa de débitos no INSS, FGTS, Trabalhista, Federal e Estadual;
10. Certidão negativa de falência e concordata;
11. Levantamento planialtimétrico do parcelamento com as curvas de nível, com equidistância vertical
de no máximo 1,00 m (um metros) com a apresentação de ART - anotação de responsabilidade
técnica emitida por profissional habilitado devidamente paga;
12. Certidão negativa de tributos municipais, atualizada;
13. Comprovante de pagamento da taxa de aprovação do loteamento.
14. Licença Ambiental emitida por órgão competente, onde conste autorização expressa no caso de
supressão espécies arbóreas existentes e/ou compensação conforme legislação pertinente. ESTA
É UMA CONDIÇÃO PRELIMINAR E INDISPENSÁVEL.

Etapas do
processo:

Observação: Será encaminhado para análise e aprovação preliminar do Executivo Municipal,
com emissão e pareceres pertinentes.
1. Aprovado o Anteprojeto, o empreendedor deverá apresentar a documentação exigida no Art. 19
da Lei 393/2004, juntamente com:
 Registro de imóvel atualizado de ônus (no caso de alteração para inserção no perímetro urbano);
 Projetos Executivos, seguidos de respectivas ART’s, Declarações de Viabilidade Técnica e demais
documentos, conforme art. 21 da lei 393/2004 (deverá ser seguido todo detalhamento conforme
listado no referido artigo para cada tipo de projeto. No caso de Projetos de esgotamento sanitário,
considerar também, obrigatoriamente, Abastecimento de Água)
 Declaração de viabilidade técnica para sistema de Drenagem Pluvial, a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Obras e/ou Superintendência competente.
 ART de Execução dos serviços infraestrutura.
2. Novo Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
3. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
4. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, se necessário, poderá ser marcada
vistoria no local do empreendimento e/ou ao menos 1 (uma) reunião técnica com o empreendedor e
Responsável Técnico da Execução;
5. Não sendo detectada nenhuma inconformidade nos Projetos e demais documentos, serão
aprovados e encaminhados os pareceres técnicos para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer
Jurídico sobre o processo e do Decreto de aprovação;
6. O Decreto é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
7. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da
nova situação do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento e do Alvará
de Urbanização;
8. Após confirmação do pagamento da taxa e da assinatura no Alvará de Urbanização, o processo é
liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:

60 dias conforme art. 21 § 1° da Lei 393/2004

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Consulta prévia: 50 UPMF

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Aprovação do loteamento: até 10 Ha 600 UPMF; de 11 a 25 Há 850 UPMF; de 26 a 50
Há 950UPMH e d acima de 50 Há 2.000 UPMF
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

16Serviço:

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO A ELE
RELATIVOS POR ATO ONEROSO INTER VIVOS - ITBI

Descrição:

Imposto de competência municipal, incidente sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis ou
direitos a eles relativos. O recolhimento do imposto é obrigatório quando da transferência de imóveis
urbanos ou rurais inseridos no limite territorial do município (Art. 89 DO CTM).

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos: pessoa física , pessoa Jurídica
1. Requerimento formalizado contendo as informações necessárias ao preenchimento da guia de
informação de ITBI;
2. Documento de propriedade/posse do imóvel (Certidão de Registro do Imóvel atualizada, Escritura
Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e Venda, com firma reconhecida em cartório) cópia;
3. Documento de Identidade, CPF e comprovante de endereço do adquirente e transmitente (cópia);
4. Informação da nacionalidade, estado civil e ocupação do adquirente e transmitente;
5. Valor da transação;
6. Contrato Social (última alteração) e CNPJ, RG e CPF do representante legal, caso adquirente e/ou
transmitente seja(m) pessoa jurídica (cópia);
7. Contrato de financiamento bancário.
8. Procuração se for o caso;
9. Declaração do ultimo ITR para ITBI rural
10. Declaração da distância do Imovel Rural e da quantdade de área aberto e fechada. (modelo proprio
do municipio)
Nos casos de Incorporação ao patrimônio da PJ em realização de capital, juntar também:
1. Ato constitutivo/última alteração;
2. Demonstrativo de resultado operacional (últimos 24 meses);
3. Requerimento solicitando a análise de imunidade/não incidência;

Etapas do
processo:

Obs.: O Imóvel a ser integralizado deve ser de propriedade de um dos sócios e deve constar no capital
social da empresa.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização.
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, estando o imóvel com cadastro regular e sem débitos, é emitida a Guia de Informação
do ITBI;
3. Após a emissão da Guia de Informação é emitida a Guia para pagamento;
4. Após comprovação do pagamento da taxa, é liberada a Guia de Informação do ITBI, devidamente
quitada pelo funcionário responsável e alterada a titularidade do imóvel no sistema de tributação.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

2% do Valor Venal do Imóvel conf. art. 99 do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

17Serviço:
Descrição:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA – NFS-e e RECIBO LIVRO ELETRONICO

Público alvo:
Requisitos
necessários:

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica é o documento fiscal hábil que se destina a registrar as operações
dos serviços prestados no âmbito municipal e deverá ser emitida por ocasião dos serviços prestados
(Art. 2º Decreto 576/2014).
A emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços será de utilização obrigatória por todas as empresas
prestadoras de serviços no Município de Apiacás, sujeitas ao regime de apuração mensal do ISSQN,
considerando-se todos os estabelecimentos de pessoa jurídica situados no Município de Apiacás/MT.
Pessoas jurídicas prestadoras de serviço estabelecidas no município de Apiacás.
Observação: Para o credenciamento para a emissão de NFS-e junto ao município de Apiacás, a
empresa deverá possuir cadastro junto ao Setor de Cadastro e Fiscalização do município. Após o
cadastro regular, apresentar a documentação abaixo:
1. Formulário de solicitação de acesso devidamente preenchido e assinado
(conforme

link

nota/login.faces

abaixo)

https://e-gov.betha.com.br/e-

2. Ato constitutivo da empresa (Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Certificado
de Microempreendedor Individual ou documento equivalente);
3. Cartão do CNPJ Atualizado;
4. Cédula de identidade e CPF do contribuinte;

5. Consulta
de
Opção
pelo
Simples
Nacional,
realizada
através
link: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
6. Procuração do contador (caso este assine o requerimento).

Etapas do
processo:

Após análise e verificação da documentação apresentada e situação da empresa perante o Cadastro
Municipal é liberado o
acesso para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

gratuito
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

18 Serviço:
Descrição:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA – AVULSA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

do

A Nota Fiscal Avulsa de Serviços destina-se a especificar os serviços e respectivos preços, quando
prestados eventualmente por:
I - Empresas que prestam serviços sujeitos à incidência do imposto, sendo que dos seus atos
constitutivos não consta a atividade de prestação de serviços como objeto social;
II - Pessoas físicas inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes na condição de
profissionais autônomos;
III- Pessoas físicas inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes na condição de
profissionais liberais;
IV - Pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção, não incidência ou imunidade do imposto em
atividade eventual, destacando-se no corpo da nota fiscal a circunstância e o dispositivo legal
pertinente;
V - Pessoa jurídica dispensada da emissão obrigatória de documento fiscal;
VI - Pessoa jurídica ou física com processo de inscrição, como prestador de serviços, em andamento no
Município; e
VII - Pessoa jurídica ou física que, não inscritas Cadastro Municipal de Contribuintes, ou, não estejam
obrigados a emissão de documentos fiscais, eventualmente dela necessitem (Art. 54 do CTM).
Pessoas físicas ou jurídicas especificadas no item anterior.
1. Requerimento padrão, devidamente assinado pelo prestador de serviços contendo:
a. Informações do prestador: número do CPF, RG e endereço ou CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica;
b. Informações do tomador: número do CPF, RG e endereço, ou CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica;
c. Dados do serviço: descrição do serviço prestado e valor.
Observação: A emissão da Nota Fiscal Avulsa de Serviços fica condicionada ao prévio recolhimento
do ISSQN referente ao serviço que constará na Nota Fiscal, observando-se as alíquotas e demais
definições contidas na legislação em vigor, relativas às operações realizadas.

Etapas do
processo:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Emissão da taxa com base no valor informado da prestação de serviços;
3. Liberação do documento no prazo estabelecido após a confirmação do pagamento.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

De 2% a 5% do valor do serviço
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

19Serviço:
Descrição:

Público
alvo:
Requisitos
necessários
:

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA JURIDICA
Licença concedida pelo município aos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de
serviços, agropecuários e firmas individuais, profissionais autônomos ou quaisquer outras pessoas
físicas ou jurídicas que mantenham estabelecimento aberto ao público, em observância à legislação do
uso e ocupação do solo urbano e as posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade
pública, higiene, saúde, incolumidade pública ou particular, respeito à ordem e aos costumes,
propriedades e tudo que se refere aos direitos individuais e coletivos (Art. 133 CTM).
Quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais e/ou de prestação de serviços que mantenham
estabelecimento aberto ao público.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo sócio, diretor, contador ou representante legal;
Procuração se for o caso;
Documento de identidade, CPF e comprovante de residência dos sócios / diretores (cópia);
Contrato Social / Estatuto Social / Requerimento de Empresário / Certificado de Condição de MEI,
conforme o caso;
Cartão CNPJ;
Comprovante de Inscrição Estadual, caso esteja obrigado;
Ata de eleição da diretoria (caso a natureza jurídica seja Sociedade Anônima S/A);
Ata de reunião da diretoria com aprovação de abertura de filial no município de Papagaios (caso a
natureza jurídica seja Sociedade Anônima S/A);
Contrato de Locação/Comodato/Arrendamento/Escritura de Compra e Venda/ Certidão de
Registro/Contrato de Compra e Venda (com firma reconhecida em cartório) do estabelecimento sede
do empreendimento;
Consulta de Opção pelo Simples Nacional, realizada através do
link:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.a
spx?id=21
Parecer favorável da SEMA, em caso de atividade potencialmente poluidora ou de degradação
ambiental;
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em caso de atividade que houver a exigência.

Obs.: O imóvel onde será exercida a atividade econômica deverá estar em situação de regularidade
fiscal, que será verificada por meio de consulta realizada pelo Setor de Tributação e Cadastro.

Etapas do
processo:

1.
2.
3.
4.

Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é realizado, o alvará
Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão dataxa;
Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará é liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão de
atendimento
:
Prioridade
de
Atendiment
o:
Endereço de
atendimento
:

Anexo IV do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestaçã
o
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

20Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA FISICA
Licença de funcionamento concedida pelo município aos profissionais, pessoa física, que exercem a
atividade de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal e que não tenham a seu serviço
empregado da mesma qualificação profissional (Art. 133 CTM).
Cidadãos que exerçam a atividade de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal autônomo
ou liberal.
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo interessado;
2. Procuração se for o caso;
3. Documento de identidade, CPF e comprovante de residência (cópia);
4. Diploma de curso superior; ensino médio/técnico, e/ou de curso de qualificação específico
necessário para a realização da atividade de prestação de serviços a que se destina (cópia);
5. Comprovante de Registro no Conselho Regional competente, para as atividades que o exigem
(cópia);
6. Contrato de Locação/Comodato/Escritura/Certidão de Registro/Contrato de Compra e Venda (com
firma reconhecida em cartório) do imóvel referente ao endereço informado para cadastro.
Obs.: O imóvel onde será exercida a atividade econômica deverá estar em situação de
regularidade fiscal, que será verificada por meio de consulta realizada pelo Setor de Tributação e
Cadastro.

Etapas do
processo:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é realizado, o alvará
emitido e encaminhado ao Gabinete do Prefeito para assinatura;
3. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa;
4. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará é liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Anexo IV do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

21 Serviço:
Descrição:

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EVENTUAL

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

Licença concedida pelo município para a realização de divertimentos públicos.
Divertimentos públicos, para os efeitos do Código de Posturas Municipal, são os que se realizarem nas
vias públicas, ou em recintos fechados, de livre acesso ao público (Art. 165 do CTM).
Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença da Prefeitura (Art. 128 do CTM
Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas interessadas em promover eventos em âmbito municipal.
1. Requerimento do solicitante acompanhado de cópia dos documentos do responsável pelo evento;
2. Laudo do Corpo de Bombeiros relativo ao local de realização do evento;
3. Cópia da comunicação e ou requerimento feito a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
comunicando a data de realização do evento;
4. Cópia da comunicação e ou requerimento feito a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
comunicando a data de realização do evento;
5. Cópia da comunicação e ou requerimento feito ao Conselho Tutelar comunicando a realização do
evento e solicitando acompanhamento deste, se for permitido a presença de menores;
6. Pedido de vistoria da Vigilância Sanitária Municipal, quando houver previsão de venda de alimentos
no local;
7. Cópia do ofício enviado ao CODEMA para acompanhamento do evento tendo em vista fazer
cumprir a NBR 10.151 que dispõe sobre Acústica - Avaliação de Ruídos em Áreas Habitadas;
8. Cópia do contrato de locação de ambulância e equipe médica para acompanhar o evento e ou
Termo de compromisso que irá contratar, se o evento tiver previsão de público superior a 2.000
(duas mil) pessoas ou envolver a realização de esportes perigosos, salvo se o evento for realizado
a uma distância de até 1.000 (um mil) metros de uma Unidade Municipal de Saúde com
atendimento 24 horas;
9. Cópia do contrato de locação/comodato do estabelecimento onde será realizado o evento;
10. Pagamento da Taxa para emissão e concessão de Alvará nos termos e nos valores estabelecidos
no Código Tributário Municipal;
1.
2.
3.

Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
Processo encaminhado para análise do Setor Jurídico e deferimento do Prefeito/Executivo;
Emissão da taxa respectiva;

4.
5.

Após confirmação do pagamento, o Alvará é emitido e encaminhado ao Gabinete para assinatura do
prefeito ou Secretário da Pasta;
Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a liberação.

Prazo para
prestação do
serviço:

2 dias conforme art. 376 do CTM

Acesso ao
serviço:
Taxa:

Presencial.

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Anexo III, V E VIII do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Horario
de
atendimento:

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

22Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

ALVARA DE CONSTRUÇÃO – PROJETOS ARQUITETONICOS
Licença municipal emitida quando da construção, reforma, ampliação e demolição em observância à
atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das exigências municipais a
que se submete qualquer pessoa que pretenda realizar obras particulares de construção civil, de
qualquer espécie, bem como pretenda fazer armamentos ou loteamentos em terrenos particulares (Art.
16° do COM).
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2. Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
3. Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Documento de posse/propriedade do imóvel onde será edificada a construção (Certidão de
Registro, Escritura Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e Venda com firma
reconhecida em cartório (cópia);
6. Projeto em no mínimo 03 (três) vias, devidamente assinadas pelo proprietário e responsável
técnico, contendo todas as prescrições mínimas previstas do ART 18° do COM;
7. ART do Projeto Arquitetônico, devidamente assinada pelo responsável técnico;
8. ART de Execução da Obra ‐ seja para Construção, Reforma ou Ampliação, devidamente assinada
pelo responsável técnico;
9. ART de Cálculo Estrutural (Projeto Estrutural) no caso de EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU
MULTIFAMILIARES de 2 (dois) pavimentos ou mais.
Observações:
 O referido imóvel deverá estar em situação de regularidade fiscal, que será verificada por meio de
consulta realizada pelo Setor de Tributação e Cadastro.
 Caso a titularidade do imóvel seja comprovada por meio de documento particular, o imóvel deverá
constar no Cadastro Imobiliário Municipal, obrigatoriamente em nome do adquirente/comprador,
sendo necessário realizar a transferência, observando-se o recolhimento do ITBI. (Art. 89 do CTM).
 Para a aprovação do projeto e emissão da Licença para Construção, não será realizada
conferência in loco, observando-se tão somente a documentação apresentada e o atendimento às
prescrições do Art. 18° do COM.
 Para a emissão do Habite-se/Baixa de Construção será realizada vistoria in loco, observadas as
prescrições do Art. 28 do COM e as características do terreno, não podendo haver divergência da
área apresentada no documento de titularidade do imóvel, cadastro imobiliário municipal e projeto
arquitetônico, caso contrário, deverá ser requerida a regularidade da área do imóvel por meio de
Projeto de Retificação de Área, devidamente aprovado pelo município, anterior à emissão do
respectivo Habite-se.

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência e análise do processo pelo Setor de Engenharia, o mesmo é assinado e aprovado
pelo Engenheiro do município, retornando ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
4. Eemissão da taxa;
5. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará é liberado.
Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

45 dias conforme art. 19 do COM
Presencial.

Taxa:
Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:

Manifestação
do usuário:

Anexo VI do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos
(superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

23Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

ALVARA DE DEMOLIÇÃO
Para demolir uma edificação é necessário providenciar a licença.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Requerimento à Prefeitura devidamente assinado pelo proprietário/possuidor;
2. Documento de identidade do proprietário/possuidor do imóvel (cópia);
3. Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Título de posse/propriedade, que poderá ser: Certidão de registro do imóvel, Escritura Pública de
Compra e Venda ou Contrato de Compra e Venda (com firma reconhecida em cartório);
6. PROJETO ARQUITETÔNICO ou CROQUI considerando toda a área a ser demolida, em escala
1:500. Deverá constar também, OBRIGATORIAMENTE, a edificação inserida no perímetro do lote.
7. DECLARAÇÃO do proprietário apresentando o local (endereço completo) onde será realizada a
disposição dos resíduos;
8. DECLARAÇÃO do proprietário se responsabilizando pela não afetação aos vizinhos, assumindo
quaisquer possíveis danos e prejuízos que venham a ocorrer;
9. DECLARAÇÃO do proprietário se responsabilizando pelo não descarte de quaisquer materiais,
entulho e demais resíduos que venha a prejudicar a circulação nas vias públicas, principalmente no
entorno da edificação;
10. ART do Projeto Arquitetônico/Croqui emitida por profissional legalmente habilitado, devidamente
assinada;
11. Para execução de demolição PARCIAL ou TOTAL de edificações que tenham 2 (dois) ou mais
pavimentos ou possuam mais de 8,0 metros de altura, ou ainda em situações especificas a serem
determinadas pelo Setor competente, será OBRIGATÓRIA a emissão de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) vinculada a execução da demolição, emitida por engenheiro civil.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal,
o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto/Croqui com a situação real do imóvel a
ser demolido, o mesmo é aprovado e assinado pelo Engenheiro;
5. Após assinado pelo Engenheiro do município, é devolvido o processo ao Setor de Cadastro e
Fiscalizaçãoapara a emissão da taxa;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará de Demolição é liberado.

45 dias conforme art. 19 do COM
Presencial.

Taxa:
Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:

Manifestação
do usuário:

Anexo VI do CTM
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial); idosos
(superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus
Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

24Serviço:
Descrição:

ALVARA DE CONSTRUÇÃO - RENOVAÇÃO
O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO é emitido pela Prefeitura após a conclusão do processo de
APROVAÇÃO DE PROJETO . Caso a obra não seja concluída nO período, é necessário
requerer a RENOVAÇÃO DO ALVARÁ de Construção.

Público alvo:

Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica) com
obras em andamento.

Requisitos
necessários:

1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2. Cópia do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO inicial;
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro

Imobiliário Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência e análise do processo pelo Setor de Engenharia, o mesmo é assinado

pelo Engenheiro do município, retornando ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
4. No Setor de Cadastro e Fiscalização é assinado pelo funcionário responsável e

encaminhado ao Gabinete do Prefeito para assinatura;

5. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão

da taxa;

6. Após confirmação do pagamento da taxa, a Renovação do Alvará é liberada.
7.
Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

2 dias conforme art.376 do CTM
Presencial.

Taxa:
6 UPMF, Anexo XI do CTM

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Ordem de chegada.

Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:

Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

25Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

HABITE-SE / BAIXA DE CONSTRUÇÃO
O HABITE-SE é um documento que atesta a regularidade do imóvel perante as exigências (legislação
local) estabelecidas pelo município para a aprovação de projetos. A emissão do respectivo documento
pelo município atesta que o mesmo encontra-se em condições de ser habitado, verificando a
correspondência da obra com os dados do projeto inicialmente aprovado Art. 27° Lei 339/2002.
.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2. Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
3. Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Cópia do Alvará de Construção emitido;
6. Documento que comprove as aprovações das instalações prediais pelas repartições competentes
estaduais ou municipais ou pelas concessionarias de serviços publicos quando for o caso.
7. Laudo Técnico atestando a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico,
devidamente instalado na edificação conforme projeto específico, OBRIGATORIAMENTE
acompanhado de ART, emitida por profissional legalmente habilitado, devidamente assinada; ou
AVCB ‐ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Mato Grosso, APENAS para os casos de Requerimento DE HABITE‐SE e BAIXA DE
CONSTRUÇÃO de EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS OU PARA FINS
ESPECÍFICOS.
.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário
Municipal, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade entre o projeto aprovado e a obra realizada, o
Habite-se é emitido, assinado pelo engenheiro e encaminhado ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
5. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da área
edificada na Inscrição Municipal do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, o Habite-se é liberado.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:

15 dias após a vistoria conforme art.29° da Lei 339/2004
Presencial.

Taxa:
Anexo VI do CTM

Previsão
de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Ordem de chegada.

Endereço de
atendimento:
Horario
de
atendimento:

Av. Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus

Manifestação
do usuário:

E-Mail: tributos@apiacas.mt.gov.br

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade
especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal 997/2017; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Segunda a sexta das 07 às 13 horas.

26 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL LI/LP/LO
- Declaração favorável de conformidade ambiental dos
empreendimentos rurais e urbanos instalados no município
para fins de
formalização de Processo de Licenciamento Ambiental junto
aos órgãos ambientais competentes.
- Licencia o empreendimento para extração de substâncias
minerais dentro do limite territorial do município, obedecidas às
disposições constantes nas Portarias emitidas pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.
Pessoas Fisicas e Juridicas
- Documentos Pessoais;
-CNPJ;
-ART.Engenheiro responsável;
-Certidão de uso e ocupação de solo;
-Declaração da Agua ou outorga;
-Sincar para área rural;
-Plano de Controle ambiental(PCA);
-Contrato Social;
-Mapas e plantas do empreendimento;(quando
necessário)
-Plano
de
gerenciamento
de
Residuos
Solidos(PGRS);
1. Requerimento e cadastro do Tecnico;
2. Emissão de taxas;
3. Licença Previo;
4. Licença Instalação;
5. Licença Operação;

6. Após confirmação a declaração é liberada.

Prazo para
prestação do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:
Horario de atendimento:
Manifestação
do usuário:

90 dias ( Protocolo)
Presencial.
Conforme lei Estadual
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades
especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com
crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Lei Municipal
1194/2005; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Segunda a sexta das 8h às 11h e das 12h às 15h.
E-Mail:

