


Secretaria de Administração e 

Finanças 

Responsável por alocar recursos administrativos, materiais e humanos.  
Responde também pela captação e aplicação de recursos financeiros da 
administração pública, montando projetos orçamentários, financeiros, tributários e 
fiscais. 
 
É formada pelos Departamentos de Finanças e de Administração. O Departamento 
de Finanças possui as áreas de receita, financeira, planejamento e controle 
econômico e o Departamento de Administração possui as áreas de planejamento e 
desenvolvimentos organizacional e de recursos humanos. 



Departamento de Arrecadação 

Responsável por  
Negociação e Emissão de Guias referente a 
pagamentos de: 
 IPTU; 
 ISS; 
 Taxa de Licença; 
 Contribuição de Melhoria; 
 Taxa de Cemitério; 
 Certidão Negativa.  

Procedimentos disponíveis online: 
Emissão de guias 
2ªVia de IPTU 
2ºVia de ISS / Taxas 
Certidão Valor Venal 
Certidão Negativa Imobiliário 
Dívida - Extrato débito Imobiliário 
Dívida - Extrato débito Mobiliário 
Dívida - Boleto à Vista 
Formulários úteis 
Autenticidade das Certidões 

PASSO 1 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 2 
Clique em Secretarias > Administração e 
Finanças 

PASSO 3 
Clique em  

Procedimentos disponíveis online: 
Consulta de Protocolo 

PASSO 1 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 2 
Clique em Secretarias > Administração e 
Finanças 

PASSO 3 
Clique em  

PASSO 4  
Clique em Consultar os Processos do 
Protocolo  



Departamento de Arrecadação 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Negociação de Dívidas 
Pré-requisito para negociação: estar com o 
débito atrasado há mais de 3 meses (Dívida 
Ativa) 

PASSO 1 
Vá até o prédio da Prefeitura(Avenida 
Tiradentes, 520, Centro) na arrecadação. 

PASSO 2 
Solicite a negociação da dívida. 

PASSO 3 
Ao final da negociação, serão emitidos 2 
boletos iniciais para pagamento. Os demais 
boletos serão enviados pelo correio. 

PASSO 4 
Após pagar o primeiro boleto, levar o 
comprovante do pagamento no protocolo 
baixa no sistema.  

Em caso de atraso: 
A cada 3 meses de atraso de pagamento, será necessário 
renegociar a dívida e refazer todo o procedimento. 

Para mais informações, entre em contato com 
a Secretaria de Administração e Finanças por 

e-mail pmt.arrecadacao@taubaté.sp.gov.br ou 
pelos telefones 3625 5143 ou 3625 5080. 



Cadastro Fiscal 

Responsável por  
Regularizações Imobiliárias: 
 Alteração do nome do proprietário em 

caso de contrato de compra e venda 
 Boletim Cadastral 
 Pedidos de Certidões  
 Valor Venal  
 Imóveis fracionados  
 Denominação da rua 
 Número de Casa 

Procedimentos disponíveis online: 
Solicitação de guias 
Certidão Valor Venal 
Certidão Negativa Imobiliário 
Dívida - Extrato débito Imobiliário 
Dívida - Extrato débito Mobiliário 
Dívida - Boleto à Vista 
Formulários úteis 
Autenticidade das Certidões 

PASSO 1 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 2 
Clique em Secretarias > Administração e 
Finanças 

PASSO 3 
Clique em  

PASSO 4  
Nesta página, na seção Cadastro Imobiliário, 
selecione a opção desejada. 

PASSO 5 
Imprima a guia sem custo  

As solicitações também podem ser feitas na 
Prefeitura, com a cobrança de taxa. 



Cadastro Fiscal 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Regularização Imobiliária 
Pré-requisito: 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro). 

PASSO 2 
Solicite a regularização que você deseja e faça 
o protocolo. 

PASSO 3 
Acompanhe o andamento do seu protocolo 
por meio da site da Prefeitura. Guarde seu 
número de protocolo. 

PASSO 4 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 5 
Clique em Secretarias > Administração e 
Finanças 

PASSO 6 
Clique em  

PASSO 7  
Clique em Consultar os Processos do 
Protocolo  

Para mais informações, entre em contato com 
a Secretaria de Administração e Finanças pelo 

telefone 3625 5073. 



Setor de Conciliação Bancária 

Responsável por controle de pagamento do 
munícipe. 

Em caso de devolução do dinheiro: 
Será feito o ressarcimento em ordem cronológica 
de solicitação, sem prazo para realização do 
mesmo. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Pagamento Duplicado 

PASSO 1 
Vá até o Setor de Conciliação Bancária da Prefeitura 
de Taubaté (Avenida Tiradentes, 520, Centro). 

PASSO 2 
Apresente o comprovante de pagamento que será 
analisada a procedência da ocorrência . 

PASSO 3 
Em caso de comprovação da duplicidade de 
pagamentos, o munícipe será encaminhado ao 
Protocolo.  

PASSO 4 
Abrir processo no Protocolo e escolher entre 
compensar o boleto do mês seguinte com aquele 
valor ou devolução do dinheiro que irá tramitar 
internamente. 

PASSO 5 
Aguardar notificação da Prefeitura através de 
correspondência. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Confirmação de Pagamento 

PASSO 1 
Vá até o Setor de Conciliação Bancária da Prefeitura 
de Taubaté (Avenida Tiradentes, 520, Centro). 

PASSO 2 
Apresente o comprovante de pagamento que será 
analisada a procedência da ocorrência. 

PASSO 3 
Aguarde a consulta para identificação do 
pagamento. Se não for localizado pagamento, o 
munícipe será encaminhado ao Protocolo.  

PASSO 4 
Abrir processo no Protocolo e escolher entre 
compensar o boleto do mês seguinte com aquele 
valor ou devolução do dinheiro que irá tramitar 
internamente. 

PASSO 5 
Aguardar notificação da Prefeitura através de 
correspondência. 



Secretaria de Serviços Públicos 

Responsável por coordenar e planejar todas as obras, planos e programas de manutenção de 
áreas públicas na região urbana do município. Também cuida do paisagismo destas áreas, 
inclusive de poda de árvores. 
 
É responsável também pela administração das concessionárias prestadoras de serviços como 
energia elétrica, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, entre outras. 
Além disso, administra também feiras e o comércio informal, entre outras ações, como 
cemitério municipal. 



Secretaria de Serviços Públicos 

Responsável por  
 Limpeza de espaços públicos 
 Podas de árvores e autorização para 

retirada de árvore;  
 Varrição na área central, praças (260 no 

total), locais mais populares; 
 Retirada de entulho de terrenos; 
 Administração dos PEV’s; 
 Pintura de guias 
 Administração e limpeza do mercado e 

feiras Livres; 
 Manutenção iluminação pública; 
 Ambulantes;  
 Fiscalização de Postura; 
 Cemitério/Funerária. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de serviços referentes à Secretaria 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro). 

PASSO 2 
Solicite o serviço desejado. Guarde o número 
de protocolo de sua solicitação. 

PASSO 3 
Acompanhe o andamento do seu protocolo 
por meio da site da Prefeitura. Guarde seu 
número de protocolo. 

PASSO 4 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 5 
Na página principal, localize o espaço 
chamado Acesso Rápido 

PASSO 5 
Clique em Consulta de Processos.  

Para mais informações, entre em contato 
com a Secretaria de Serviços Públicos 

pelos telefones 3625-5020 ou 3625-5088. 
A Secretaria fica na Rua Urbano Alves de 
Souza Pereira, 357 – Jardim Santa Clara. 



Secretaria de Obras 

Responsável por obras públicas do município e as questões referentes a frota patrimonial são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras e Transportes. 
 
Trata-se de uma secretaria meio, responsável em oferecer serviços as demais secretarias, pois 
é responsável pela construção de escolas, creches, postos de saúde e toda obra pública da 
cidade. 



Secretaria de Obras 

Responsável por  
 Manutenção Hidráulica 
 Manutenção Elétrica 
 Manutenção dos prédios públicos 
 Limpeza de boca de lobo 
 Recapeamento de ruas 
 Limpeza de córregos e galerias 
 Manutenção de Calçadas de prédios 

públicos 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Obras (Avenida 
Marechal Arthur da Costa e Silva, 1525, 
Jaboticabeiras) ou ligue nos telefones 3625 
5098 ou 3625 5099. 

PASSO 2 
Solicite o serviço desejado e informe o 
máximo de detalhes possível (endereço, 
ponto de referência). Anote a data da sua 
solicitação. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de serviços referentes à Secretaria 

PASSO 3 
O pedido será analisado pelos técnicos 
responsáveis.  Em caso de aprovação da 
solicitação, o pedido entrará na lista por 
ordem cronológica de solicitações. O prazo 
médio para realização é 15 dias. 
Caso o pedido seja indeferido, a Secretaria 
comunicará o munícipe. 

PASSO 4 
Caso o pedido não tenha sido atendido ou 
tenha recebido uma resposta negativa no 
prazo, entre em contato com a secretaria 
novamente. 

Solicitação de serviços referentes a estradas 
rurais:  
Serão direcionadas ao Fião que analisará o 
caso. 

Para mais informações, entre em contato 
com a Secretaria de Obras pelos telefones 

3625 5098 ou 3625 5099. 
A Secretaria fica na Avenida Marechal Arthur 

da Costa e Silva, 1525, Jaboticabeiras. 



Secretaria de Desenvolvimento e 

Inovação 

Responsável por implementar políticas que estimulem o desenvolvimento econômico e 
tecnológico na indústria, no comércio, nos serviços e na agropecuária do município. 



Secretaria de Desenvolvimento e Inovação 

Responsável por  
 Doação de área e concessão fiscal 
 Sala do Empreendedor 
 Agronegócios 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Desenvolvimento e 
Inovação (Avenida Tiradentes, 520, Centro). 

PASSO 2 
Preencha o requerimento e apresente os 
documentos necessários. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de doação de área e/ou 
concessão fiscal 
Pré-Requisito: possuir CNPJ ativo, endereço 
completo do imóvel onde exercerá a 
atividade, BC do imóvel (localizado no carnê 
de IPTU), CPF, RG e comprovante de 
endereço. 

PASSO 3 
Se todos os documentos estiverem ok, a 
Prefeitura encaminhará o projeto para 
aprovação da Câmara Municipal.  

Para mais informações, entre em contato 
com a Secretaria de Desenvolvimento e 

Inovação pelos telefones 3625-5133 ou 3625-
5044. 

A Secretaria fica na Avenida Tiradentes, 520, 
Centro. 

Sala do Empreendedor: Abertura de Empresa 
Documentos necessários: CPF e Título de 
Eleitor em dia, não possuir restrição no nome, 
não ser sócio em outra empresa e estar com a 
declaração de impostos em dia. 
 
Após aprovação da documentação a abertura 
segue para o setor de cadastro imobiliário. 

Agronegócio 
Incentivo às Cooperativas através de 
convênios com programas federais. Não há 
doação de terrenos para agricultura. 



Secretaria de Mobilidade Urbana 

Responsável por estudar, planejar, supervisionar, fiscalizar e prestar serviços em todos os 
assuntos referentes a vias públicas, trânsito e transportes. A Secretaria é responsável por 
planejar, regulamentar, implantar, administrar, controlar e fiscalizar o serviço público de 
transporte coletivo de passageiros, sob quaisquer de suas modalidades, assumindo a sua 
operação nas hipóteses previstas na Lei Orgânica Municipal ou em legislação complementar 
ou ordinária. Compete ainda a essa Secretaria, aprovar as obras ou medidas de adequação do 
sistema viário e qualquer empreendimento que possa gerar ou alterar fluxos de transportes 
ou trânsito no Município. 



Responsável por  
 Recurso de multas de trânsito; 
 Cartão de estacionamento para vagas 

exclusivas de idoso; 
 Cartão de estacionamento para vagas 

exclusivas de estacionamento; 
 Interdição de via pública; 
 Interdição de local público; 
 Mudança sentido de rua ; 
 Colocação de placas de sinalização; 
 Colocação de lombada; 
 Rota  de ônibus; 
 Credenciamento de mototáxi; 
 Fiscalização e licença  

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 
1435, Jaboticabeiras ). 

PASSO 2 
Preencha o formulário de solicitação de 
recurso da multa. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Recurso de multas de trânsito 

Secretaria de Mobilidade Urbana 

PASSO 3 
Aguarde a análise do recurso, que pode levar 
até 40 dias. A secretaria entra em contato por 
correspondência. O processo também pode 
ser acompanhado pelo site da prefeitura. 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro). 
com cópia do documento de identidade com 
foto, comprovante de residência recente em 
nome do idoso (caso seja aluguel ou more 
com familiar, levar documento que comprove) 

PASSO 2 
Preencha o formulário de solicitação do 
cartão.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Cartão de estacionamento para vagas 
exclusivas de idoso 
Pré-requisito: ter mais de 60 anos e morar em 
Taubaté 

PASSO 3 
Retirar o documento na Secretaria após 15 
dias. 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 
1435, Jaboticabeiras ). 

PASSO 2 
Preencha o formulário de solicitação de 
recurso da multa. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Recurso de multas de trânsito 



Secretaria de Mobilidade Urbana 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro). 
com cópia do documento de identidade com 
foto, comprovante de residência recente em 
nome do idoso (caso seja aluguel ou more 
com familiar, levar documento que 
comprove), laudo médico com CID e descrição 
das dificuldades decorrentes da patologia com 
no máximo 3 meses de emissão na data do 
protocolo. 

PASSO 2 
Preencha o formulário de solicitação do 
cartão.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Cartão de estacionamento para vagas 
exclusivas de deficientes físicos 

PASSO 3 
Retirar o documento na Secretaria após 15 
dias. 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 
1435, Jaboticabeiras ). 

PASSO 2 
Protocole o pedido de interdição na Secretaria 
para análise técnica 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Interdição de via pública ou local público 
Pré-requisito: solicitar no mínimo 5 dias antes 
da data da interdição. 

PASSO 3 
A resposta é comunicada até 2 dias antes da 
data solicitada para interdição, através de 
ligação da secretaria. 



Secretaria de Mobilidade Urbana 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 
1435, Jaboticabeiras ). 

PASSO 2 
Protocole o pedido na Secretaria para análise 
técnica. Se possível, anexe ao pedido um 
abaixo-assinado para endossar a importância 
do pedido. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Mudança de sentido de rua, colocação de 
placas de sinalização, colocação de lombada, 
rotas de ônibus PASSO 1 

A prefeitura abre um edital anual para 
cadastramento. O interessado deve fazer sua 
inscrição na secretaria e realizar todo o 
processo que está descrito.  

PASSO 2 
Os aprovados no processo devem apresentar 
a documentação solicitada no edital. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Credenciamento mototáxi 

PASSO 3 
Análise feita em até 40 dias do protocolo, o 
munícipe é avisado pela secretaria através de 
correspondência ou ligação. 

PASSO 3 
Com a documentação completa o candidato 
recebe a permissão provisória, e após 1 ano a 
permissão permanente. 



Secretaria de Mobilidade Urbana 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 
1435, Jaboticabeiras )ou ligue no número 156. 

PASSO 2 
Registre sua reclamação/ solicitação de 
fiscalização referente ao transporte público/ 
táxis/ mototáxi/ transporte escolar 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Fiscalização 

Para mais informações, entre em contato 
com a Secretaria de Mobilidade Urbana pelos 
telefones 3629-2916, 3625-5103 e 3625-5083. 
A Secretaria fica na Avenida Marechal Arthur 

da Costa e Silva, 1435, Jaboticabeiras . 

PASSO 3 
É realizada fiscalização. Após averiguação o 
reclamante é comunicado através de 
correspondência ou ligação. 



Secretaria de Educação 

Responsável  pela coordenação da política municipal de educação, incluindo  desenvolver 
durante o ano letivo projetos voltados às áreas de meio ambiente, educação, turismo, 
cultura, saúde, trânsito, cidadania e outros. 
 
 
Possui hoje cerca de 41 mil alunos na rede, atendendo em 131 unidades sendo: 69 creches e 
berçários, 53 escolas de ensino fundamental, 01 escola de ensino médio, além de projetos 
como EJA (Educação para Jovens e Adultos), Ametra (Atendimento Múltiplo na Educação e no 
Trabalho), 4 PEJ (Programa Esporte e Juventude), Escola de Artes “Maestro Fêgo Camargo”, 
Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas e Cemte (Centro Educacional Municipal 
Terapêutico Especializado) Madre Cecília. 



Responsável por  
 Matrícula de alunos nas diferentes 

categorias de unidade escolar; 
 Transferência de unidade escolar e de 

cidade. 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Educação (Rua 
Itanhaém, 37, Jardim Russi) com certidão de 
nascimento, carteira de vacinação e 
comprovante de residência. 

PASSO 2 
Preencha o formulário de solicitação de vaga 
escolhendo 3 unidades educacionais, 
preferencialmente próximas a sua casa, para 
organização da fila de espera. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Matrículas no Ensino Infantil e Fundamental 

Secretaria de Educação 

PASSO 3 
Aguarde a ligação da Secretaria de Educação 
informando a vaga.  
Caso a vaga seja para Educação Infantil, 
acompanhe pelo site. 

PASSO 4 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 5 
Clique em Secretarias > Educação 

PASSO 6 
No canto direito da página, clique em Ensino 
Infantil. 

PASSO 7 
Clique em Lista de Espera. 

PASSO 8 
Selecione a opção em que seu filho aguarda. 



PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Educação (Rua 
Itanhaém, 37, Jardim Russi) com comprovante 
da vaga para matricula. 

PASSO 2 
A Secretaria irá emitir um protocolo da 
solicitação ao munícipe. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Transferência de cidade ou para escola particular 

Secretaria de Educação 

Estou saindo da rede pública municipal de 
Taubaté  

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Educação (Rua 
Itanhaém, 37, Jardim Russi) com certidão de 
nascimento, carteira de vacinação e 
comprovante de residência. 

PASSO 2 
A Secretaria irá emitir um protocolo da 
solicitação ao munícipe. 

Quero transferir a matrícula para a rede 
pública municipal de Taubaté 

PASSO 3 
Aguardar contato da Secretaria por telefone 
para retirada da transferência no prazo de 1 
semana. 

PASSO 3 
Segue o procedimento de solicitação de 
matricula. 



PASSO 1 
Vá direto na secretaria da escola CEMTE 
(Avenida Francisco Alves Monteiro, Bonfim 

PASSO 2 
O aluno será avaliado pelo NAP – Núcleo de 
Atendimento Psicopedagógico. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Matrículas no CEMTE 

PASSO ÚNICO 
Vá direto na unidade escolar e faça a 
solicitação. Não é necessário apresentar 
documento e não é cobrado nada pelo 
documento. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de histórico escolar 

PASSO 1 
Existem 13 Escolas do Trabalho e cada uma 
possui um cronograma de aulas. Consulte os 
cursos e as unidades pelo site da Prefeitura. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Matrículas nas Escolas do Trabalho 

PASSO 2 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 3 
Clique em Secretarias > Educação 

PASSO 4 
No canto direito da página, clique em Escolas 
do Trabalho. 

PASSO 5 
Consulte o calendário de inscrições e unidade 
da Escola do Trabalho mais próxima de sua 
residência. 

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Educação pelos telefones 3625-5119 e 
3625-5042.  A Secretaria fica Rua Itanhaém, 37, Jardim Russi. 

Secretaria de Educação 



Secretaria de Segurança 

Responsável  pelas políticas públicas, diretrizes e programas que envolvem medidas de 
segurança a serem implementadas no município são atribuições da Secretaria de Segurança 
Pública. 
 
Também é responsável pela Guarda Civil Municipal, responsável pelo patrimônio público da 
cidade e da Defesa Civil do município, que tem uma atuação de 24 horas por dia, e pode ser 
contatada através do número 199. 



Responsável por  
 Solicitação de Imagens de Segurança do 

COI; 
 Solicitações à Defesa Civil; 
 Solicitação de Atividade Delegada; 
 Conselho Municipal de Segurança. 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro) com um CD 
virgem (nunca utilizado e livre para gravações) 
e Boletim de Ocorrência. 

PASSO 2 
Em 5 dias úteis, a Secretaria de Mobilidade 
comunica o munícipe para retirar o CD com as 
imagens. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de Imagens de Segurança do COI 

Secretaria de Segurança 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Casos urgentes para a Defesa Civil 

PASSO ÚNICO 
Ligue 199. Disponível 24 horas/dia. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Casos não urgentes para a Defesa Civil 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro) e registre a 
ocorrência para análise técnica. 

PASSO 2 
Se for comprovado o risco, a Prefeitura 
informa o munícipe e oferece suporte com a 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 
Social. 



PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro) com 
Boletim de Ocorrência. Se for solicitação 
coletiva, incluir abaixo-assinado.  

PASSO 2 
Faça a requisição do aumento da Atividade 
Delegada do seu bairro e deixe cópia dos 
documentos solicitados. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de Atividade Delegada 

Secretaria de Segurança 

PASSO 3 
O pedido será enviado à Polícia Militar para 
análise. Se for positivo, o bairro será 
contemplado com mais ações da Atividade 
Delegada de acordo com o cronograma. 

PASSO 1 
Toda 1ª segunda-feira de cada mês, a partir 
das 19h30, no Batalhão. 

PASSO 2 
As demandas apresentadas pelos munícipes 
são registradas e encaminhadas para os 
representantes de cada área pertinente.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Participação na reunião do Conselho de 
Segurança 

PASSO 3 
Todos os participantes da reunião receberão 
respostas mediante seus questionamentos. 

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Educação pelos telefones 3625-5119 e 
3625-5042.  A Secretaria fica na Rua Itanhaém, 37, Jardim Russi. 



Secretaria de Esporte e Lazer 

Responsável  por  desenvolver e difundir a prática de esportes junto à comunidade, 
valorizando a qualidade de vida das pessoas. 
 
Programas desenvolvidos: 
Água em Movimento, Brincar de Viver, Escola da Bola, Caminhando para a Saúde, Geração 
Esporte, Geração Radical, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Gol do Futuro, Handebol e 
Educação, Lutando pela Paz, Ritmo Livre, Vida Ativa, Viva Vôlei. 



Responsável por  
 Projetos sociais de difusão do esporte;  
 Manutenção de ginásios e academias ao ar 

livre; 
 Solicitação de uso de ginásios; 
 Apoio para campeonatos diversos 
 Bolsa Atleta. 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Esportes e Lazer (Rua 
Edmundo Morewood, s/n, Estiva) 

PASSO 2 
Solicite cópia do cronograma de atividades. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Participação de projetos sociais de difusão 
do esporte - Comum-unidade em Ação 

Secretaria de Esporte e Lazer 

PASSO 3 
Faça sua inscrição gratuita no projeto que 
desejar e houver vaga disponível. 

PASSO ÚNICO 
Informe o zelador do ginásio a respeito da 
melhoria necessária. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Manutenção de ginásios 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Esportes e Lazer (Rua 
Edmundo Morewood, s/n, Estiva) 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Manutenção de academias ao ar livre 

PASSO 2 
Faça um requerimento solicitando a 
manutenção do equipamento precisando sua 
localização e qual melhoria deve ser feita. 



PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Esportes e Lazer (Rua 
Edmundo Morewood, s/n, Estiva) 

PASSO 2 
Solicite o uso do espaço por escrito, 
especificando data, horário e atividade a ser 
realizada e informações pessoais para contato 
com 15 dias de antecedência. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de uso de ginásios 

PASSO 3 
O pedido será analisado no prazo de 1 
semana. 

Secretaria de Esporte e Lazer 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Esportes e Lazer (Rua 
Edmundo Morewood, s/n, Estiva) 

PASSO 2 
Apresente um projeto solicitando o apoio da 
Prefeitura, especificando data, horário, local, 
tipo de apoio solicitado e esporte a ser 
realizado com no mínimo  30 dias de 
antecedência.. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Apoio para campeonatos diversos 
Pré-requisito: não ser em benefício próprio. 

PASSO 3 
O pedido será analisado no prazo de 15 
semana. PASSO 4 

Aguardar retorno da Secretaria por telefone. 
PASSO 4 
Aguardar retorno da Secretaria por telefone. 



PASSO 1 
É publicado anualmente um edital de 
chamamento para cadastro de um projeto 
relativo ao esporte. Os critérios de aprovação 
e desempate constam no edital. 

PASSO 2 
Os Projetos são analisados por um Conselho 
Diretor, composto por membros do poder 
público e da sociedade civil, podendo ser 
deferido (total ou parcialmente) ou 
indeferido, conforme a consistência e 
relevância de cada um deles.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Bolsa Atleta 
Pré-requisito: ser atleta de alto rendimento. 

Secretaria de Esporte e Lazer 

PASSO 3 
É aprovado 1 esporte para cada modalidade, 
não necessariamente contemplando um 
atleta de cada gênero por esporte aprovado. 

PASSO 4 
Para desempate é publicada no edital uma 

tabela de pontuação com critérios específicos.  

PASSO 5 
Os atletas contemplados pela bolsa relativa à 
cada esporte recebem o dinheiro diretamente 
na conta corrente, respeitando o nível em que 
cada um se enquadra. 

Para mais informações, entre em contato com 
a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone 

3624-8740.  A Secretaria fica na Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva. 



Secretaria de Desenvolvimento e 

Inclusão Social 

Responsável  pela implantação de políticas sociais públicas e o desenvolvimento de 
modalidades de atendimentos assistenciais em observância à Lei Orgânica de Assistência 
Social, ao Plano Nacional de Assistência Social e ao Sistema Único de Assistência Social. 



Responsável por  
 Cadastro Único (NIS); 
 Cesta básica e Bolsa Família; 
 Abrigo e Centro Pop; 
 Centro de Atenção Psico-Social; 
 Centro de Referência de Assistência Social; 
 Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social; 
 Programa habitacional; 
 Material de construção; 
 Aluguel social.  

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 
Social (Praça Felix Guisard, 11 – Centro - Prédio da 
CTI) com os documentos: 
Comprovante de aluguel (se tiver); conta de luz; 
conta de água; 
RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho, 
Certidão de Nascimento / Casamento: originais de 
todos maiores de idade moradores da casa; 
Comprovante de todas as fontes de renda (holerite, 
seguro desemprego e outros) 
 
De todos os menores de idade que moram na 
residência: 
• Certidão de Nascimento/ RG; CPF; Carteira de 
Trabalho; 
• Declaração de Escolaridade (fornecida pela Escola 
onde a Criança estuda e com data Atual); 
• Comprovante Renda ou Pensão (se tiver); 
• Guarda de menores de idade. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Cadastro único (NIS) 
Pré-requisitos:  
- Famílias com renda mensal de até meio 
salário mínimo por pessoa OU com renda 
mensal total de até três salários mínimos OU 
renda maior que três salários mínimos, desde 
que o cadastramento esteja vinculado à 
inclusão em programas sociais nas três esferas 
do governo. 
– Pessoas que moram sozinhas podem ser 
cadastradas ou em situação de rua também 
podem se cadastrar. 

PASSO 2 
Após a aprovação da documentação, será gerado o 
número do NIS, necessário para todo e qualquer 
benefício. 



Se negado Se aprovado 

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

PASSO 1 
Vá até a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (Praça Felix Guisard, 11 – Centro - Prédio da CTI) 
com o número do NIS, CPF, RG, título de eleitor, Certidão de Casamento ou União Estável, comprovantes de 
qualquer fonte de renda, comprovante de residência, de frequência na escola e carteira de vacinação dos 
menores de 14 anos, cartão SUS e SIM e comprovante de gasto com medicamento.  Os documentos serão 
analisados pelos técnicos da Secretaria. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Cesta básica e Bolsa Família 

Se aprovado Se negado 

PASSO 2 
O munícipe receberá a visita da assistente 
social 

Caso 
encerrado 

Benefício 
adquirido 

PASSO 2 
É dado um prazo para o munícipe se 
adequar e recomeçar o processo. 



Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

Procedimentos a serem 
feitos pessoalmente: 
Abrigo 

PASSO ÚNICO 
Disponível para todos em 
situação de vulnerabilidade. 
Basta ir até o espaço. Tem 
direito a kit de higiene, janta 
e café da manhã. Os 
interessados podem 
permanecer no espaço 
entre 17h e 9h. R Nivaldo 
Righi, 1-55 - Jardim 
Baronesa. 

Caso a pessoa não tenha 
para ir durante o dia 
Pode ser encaminhada ao 
Centro Pop e pode ficar lá 
até às 17h. 

Procedimentos a serem 
feitos pessoalmente: 
Centro Pop 

PASSO ÚNICO 
Disponível para todos em 
situação de vulnerabilidade. 
Atendimento individual e 
familiar, regularização de 
documentação pessoal, 
concessão de passagens, 
inclusão em abrigo e 
tentativa de reinserção 
familiar, convênio com o 
restaurante Bom Prato e 
higienização. Funciona das 
9h às 17h. 
Endereço: Rua Anizio Salim 
Assaf, s/nº, Parque Santo 
Antônio. Telefone: (12) 
3621-7002 

Procedimentos a serem feitos 
pessoalmente: 
Centro de Atenção Psico-Social 
Pré-requisito: ser maior de 18 anos e 
residente em Taubaté 

PASSO ÚNICO 
O usuário de álcool e drogas que se 
interessar deve ir até o CAPS com 
documento de identidade com foto 
e cartão SUS para triagem. 
Funcionamento: segunda, quarta e 
sexta das 8h as 11h, na segunda das 
13h as 15h e na sexta das 15h as 
18h. 

Caso a pessoa precise, o CAPS pode 
encaminhar o indivíduo para a 
unidade básica de saúde mais 
próxima 



Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
CRAS – Centro de Referência da Assistência 
Social 
Pré-requisitos: estar em situação de 
vulnerabilidade social, emocional e financeira. 

PASSO ÚNICO 
Procurar um dos 4 Centros de Referência 
(Bagé, São Gonçalo, Sabará e Santa Tereza) 
para participar do Programa de Atenção 
Integral à Família) para fortalecimentos dos 
relacionamentos sociais e afetivos. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
CREAS – Centro de Referência Especializada 
da Assistência Social 

PASSO ÚNICO 
Procurar um dos 4 Centros de Referência 
(Bagé, São Gonçalo, Sabará e Santa Tereza) 
para participar do Programa de Atenção 
Integral à Família) para fortalecimentos dos 
relacionamentos sociais e afetivos. 



Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

Procedimentos a serem feitos 
pessoalmente: 
Programa Habitacional 
Pré-requisitos: residência 
comprovada por 5 anos, renda 
familiar até R$ 1800,00, não ter 
sido contemplado em outro 
programa habitacional, número 
do Cadastro Único. 

PASSO 1 
Agendar horário na Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão 
Social (Praça Felix Guisard, 11 – 
Centro - Prédio da CTI) e 
apresentar os documentos 
(mesmos documentos para 
aprovação do Cadastro Único).  

Caso a pessoa não tenha 
para ir durante o dia 
Pode ser encaminhada ao 
Centro Pop e pode ficar lá 
até às 17h. 

Procedimentos a serem feitos 
pessoalmente: 
Material de Construção 
Pré-requisito: ser proprietário 
do próprio imóvel e construir 
até 3 cômodos. 

PASSO 1 
Levar os documentos (mesmos 
documentos para aprovação 
do Cadastro Único) para 
análise na Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão 
Social (Praça Felix Guisard, 11 – 
Centro - Prédio da CTI). 

Procedimentos a serem feitos 
pessoalmente: 
Aluguel Social 
Pré-requisito: possuir imóvel 
que está em situação de risco. 

PASSO 1 
O munícipe deverá comparecer 
à Secretaria  com cópia do 
Laudo da Defesa Cívil, RG, CPF, 
Documento de Propriedade do 
Imóvel, em caso de incêndio 
com o Laudo do Corpo de 
Bombeiros. 

Caso a pessoa precise, o CAPS pode 
encaminhar o indivíduo para a 
unidade básica de saúde mais 
próxima 

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social pelo 
telefone 3621-6048.  A Secretaria fica na Praça Felix 

Guisard, 11 – Centro - Prédio da CTI. 

Em todos os casos a assistente social faz a visita ao solicitante, e a 
critério dela o pedido é deferido ou não. 



Secretaria de Turismo e Cultura 

Responsável  por desenvolver atividades que fomente o turismo na região e que desenvolva 
a cultura de nosso município, preservando a história do povo taubateano. 
É responsável pelo calendário festivo oficial e pelo desenvolvimento de projetos artísticos-
culturais. 



Secretaria de Turismo e Cultura 

Responsável por  
 Contratação dos Artistas; 
 Apoio a festas e eventos; 
 Autorização de venda de artesanatos; 
 Realização de oficinas de cultura e arte. 

PASSO ÚNICO 
Anualmente, é publicado o edital de 
Chamamento. Fique atento ao Diário Oficial! 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Contratação dos Artistas 
Pré-requisitos: ter cadastro MEI – Micro 
Empreendedor Individual ou CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica e estar em dia com 
o pagamento do ISS – Imposto Sobre Serviços. 

Caso esteja com dívida do ISS 
Após parcelamento da dívida (ver seção 
Departamento de Arrecadação) ,  é possível 
participar normalmente do edital. 

PASSO 1 
Protocolar pedido direto na Secretaria de 
Turismo e Cultura (Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro - Centro Cultural). 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Apoio a festas e eventos 
Pré-requisitos: solicitar apoio, no mínimo, 90 
dias antes do evento. 

PASSO 2 
O pedido é analisado. Se deferido, uma 
empresa terceirizada realiza o serviço. 

A secretaria avisa o munícipe do resultado da 
análise através de ligação. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Autorização de venda de artesanato 

PASSO 2 
O pedido é analisado pela Secretaria de 
Turismo e Cultura. Se aprovado, é definido o 
local para a venda. O munícipe é avisado 
através de ligação. 

Secretaria de Turismo e Cultura 

PASSO 1 
Vá até o Protocolo da Prefeitura de Taubaté 
(Avenida Tiradentes, 520, Centro) e preencha o 
requerimento com a solicitação. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Realização de oficinas de arte e cultura 

PASSO ÚNICO 
Anualmente, é publicado o edital de 
Chamamento. Fique atento ao Diário Oficial! 

Quer ser voluntário? 
Vá até a Secretaria de Turismo e Cultura (Praça 
Coronel Vitoriano, nº 01, Centro - Centro 
Cultural) e verifique a disponibilidade de 
turmas. O material e o espaço são por conta da 
Secretaria. 

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria de Turismo e Cultura pelos telefones 3621-

6040, 3622-8808, 3622-2272 e 3625-5140.  A 
Secretaria fica na Praça Coronel Vitoriano, nº 01, 

Centro - Centro Cultural 



Secretaria de Meio Ambiente 

Responsável  por desenvolver programas e projetos voltados à preservação, conservação e 
recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais em toda extensão territorial do 
município são as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente.  
 
A pasta pode instituir normas que promovam atividades ecológicas que proporcionem a 
qualidade ambiental do município, além de realizar estudos de controle e planejamento 
ambiental. 



Secretaria de Meio Ambiente 

Responsável por  
 Solicitação de mudas; 
 Licenciamento para construção em área de 

preservação; 
 Ações de conscientização ambiental; 
 Manutenção de áreas de preservação. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Solicitação de mudas 

PASSO 2 
O pedido é analisado. Se deferido, o munícipe 
pode retirar as mudas na Secretaria de Serviços 
Públicos (Rua Urbano Alves de Souza Pereira, 
357 – Jardim Santa Clara). 
É autorizado entregar 15 mudas por munícipe a 
cada 3 meses. Para fazer nova solicitação, é 
preciso comprovar que as 15 mudas foram 
plantadas. 

PASSO 1 
Protocolar pedido direto na Secretaria de 
Turismo e Cultura (Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro - Centro Cultural). 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Licenciamento para construção em área de 
preservação 

PASSO 2 
O pedido é analisado. Se o parecer for 
favorável, é encaminhado para a CETESB (órgão 
estadual responsável pela fiscalização das áreas 
de preservação). 
Se for negado, o pedido é arquivado. 

PASSO 1 
Protocolar pedido direto na Secretaria de 
Turismo e Cultura (Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro - Centro Cultural) com o projeto de 
construção. 



Secretaria de Meio Ambiente 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Ações de conscientização ambiental 

PASSO 1 
Protocolar pedido direto na Secretaria de 
Turismo e Cultura (Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro - Centro Cultural) ou apresentar 
ofício solicitando a ação de conscientização por 
meio de um dos programas da Secretaria. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Manutenção de áreas de preservação 

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria de Turismo e Cultura pelos telefones 3624-
4195 e 3625-5023.  A Secretaria fica na Praça Coronel 

Vitoriano, nº 01, Centro - Centro Cultural 

PASSO 2 
A secretaria entra em contato, através de 
ligação, com o solicitante para agendar / 
discutir atividade. 

PASSO 1 
Protocolar pedido direto na Secretaria de 
Turismo e Cultura (Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro - Centro Cultural). 

PASSO 2 
A secretaria realiza manutenção, após entra em 
contato, através de ligação, com o solicitante 
para comunicar o realizado. 



Secretaria de Saúde 

Responsável  por desenvolver políticas públicas para o município, com o propósito de 
promover a saúde, priorizando ações preventivas.  
 
Sua missão é colocar em prática todos os projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e 
que fazem parte da Agenda da Saúde, estendendo a todos que necessitam de serviços como 
Cartão Alimentação, Farmácia Popular do Brasil, Hiperdia e outros programas assistenciais. 



Secretaria de Saúde 

Responsável por  
 Cartão SUS 
 Marcação de consultas; 
 Realização de exames; 
 Vacinação; 
 Atendimentos de emergência; 
 Internação; 
 Atendimento na Casa da Mãe Taubateana; 
 Ambulatório Médico de Infectologia; 
 Assistência farmacêutica; 
 Vigilância sanitária (alvará de 

funcionamento/ fiscalização de 
estabelecimentos comerciais/ curso de 
manipulação de alimentos/ orientação 
técnica); 

 Controle de animais sinantrópicos (ações de 
urgência e controle do mosquito da 
dengue); 

 Centro de controle de zoonoses (resgate de 
animais, adoção, castração, denúncia de 
maus tratos, eutanásia). 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Cartão SUS 
Pré-requisito: morar em Taubaté. 

PASSO 1 
Procure a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima de sua casa e leve RG (certidão de 
nascimento para menores de idade), CPF e 
comprovante de residência. Solicite a 
confecção do cartão que é feito na hora.  

PASSO 2 
Entre no site Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 3 
Clique em Secretarias > Saúde 

PASSO 4 
Clique em  

PASSO 5 
Escolha a unidade mais próxima da sua 
residência. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Marcação de consulta 

Secretaria de Saúde 

PASSO 2 
Agende a consulta.  

PASSO 1 
Procure a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima de sua casa com seu cartão SUS. 
Toda UBS possui um médico clínico geral, um 
pediatra e uma ginecologista. O atendimento 
básico será realizado por este profissional.  

PASSO 3 
Após a consulta, o médico da UBS fez 
encaminhamento para um médico especialista. 
Vá até a Policlínica (Rua Dr. Benedito Cursino 
dos Santos, 220, Jardim das Nações) com o 
encaminhamento e agende o especialista.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Realização de exames de sangue, urina e fezes e 
imagem simples 

PASSO 2 

Há exames que são retirados na UBS, outros na 
Policlínica, o local é especificado após a 
realização do exame. 

PASSO 1 
Com o pedido de exame, solicite o agendamento na 
Policlínica (Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, 220, 
Jardim das Nações). Este pedido pode ser da UBS, da 
Policlínica ou de outra estrutura de saúde pública 
municipal. 

Exames de alta complexidade 
Exames de alta complexidade são organizados pelo 
CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de 

Saúde) que é um órgão estadual.  

PASSO 1 
Leve seu pedido na Rua dos Operários, 261 com seu 
cartão SUS e agende o exame. 

PASSO 2 

Após a realização, o exame segue para o 
médico que fez o pedido. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vacinação – calendário básico para crianças 

Secretaria de Saúde 

PASSO ÚNICO 
Procure a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima de sua casa com cartão SUS e solicite a 
vacina. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vacinação – campanhas como Paralisia Infantil 

PASSO ÚNICO 
São realizadas de acordo com o calendário 
nacional e acontecem nos postos de referência 
de cada região. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Atendimento de emergência 

PASSO ÚNICO 
Procure a unidade de pronto atendimento mais 
próxima.  
Neste caso, não é necessário apresentar cartão 
SUS, apenas documento de identidade com 
foto. 

Se houver necessidade de internação 
O pronto atendimento encaminha o prontuário 
do paciente ao CROSS (Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde), órgão estadual 
que gerenciará a transferência para o Hospital 
Regional. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Atendimento na Casa da Mãe Taubateana 
Oferece: 
 Atendimento para bebês de risco; 
 Gastropediatria, imunologia e alergista 

infantil; 
 Realiza cirurgias pediátricas; 
 Pré-natal de risco; 
 Tratamento de toxinas;  
 Consultas de rotina; 
 Orientações de planejamento familiar. 
Pré-requisito: encaminhamento da Unidade 
Básica de Saúde. 

Secretaria de Saúde 

PASSO ÚNICO 
Agendamento na Casa da Mãe Taubateana (Rua 
Benedito Cursino dos Santos, 202, Jardim das 
Nações). 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Ambulatório Médico de Infectologia 
Oferece: 
 Profilaxia pós-exposição para HIV e outras 

infecções; 
 Exame rápido de HIV, hepatite, sífilis; 
 Tratamento assistido. 

PASSO ÚNICO 
O munícipe deve apenas ir ao local e solicitar o 
exame. É necessário apenas a apresentação do 
RG. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Assistência farmacêutica 
Pré-requisito: receita do médico da Unidade 
Básica de Saúde. 

PASSO 1 
Ir até a farmácia popular da prefeitura (Rua 
Silva Jardim, 211 – Jardim das Nações)  com a 
receita médica e verificar se o remédio está 
disponível na farmácia. 

Secretaria de Saúde 

PASSO 2 
Saiba os remédios disponíveis pelo site 
Prefeitura de Taubaté: 
http://www.taubate.sp.gov.br 

PASSO 3 
Clique em Secretarias > Saúde 

PASSO 4 
Clique em  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vigilância sanitária – solicitação de alvará de 
funcionamento 

PASSO 1 
Ir até a Vigilância Sanitária (Av. José Roberto 
Bueno de Mattos, 275, Centro) e preencher a 
ficha de solicitação.  

PASSO 2 
Apresentar documentos para o alvará. 

PASSO 3 
Os documentos serão analisados. Se houverem 
irregularidades, será aberto um prazo para 
adequação.  

PASSO 3 
Acompanhe o andamento do seu processo pelo 
telefone: 3631 7903. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vigilância sanitária – fiscalização de 
estabelecimentos 

PASSO ÚNICO 
Realizada por meio de denúncias pelo telefone: 
3631 7903.  

Secretaria de Saúde 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vigilância sanitária – curso de manipulação de 
alimentos 

PASSO ÚNICO 
Fazer o cadastro diretamente no departamento 
de Vigilância Sanitária (Av. José Roberto Bueno 
de Mattos, 275, Centro). É gratuito e permitida 
participação de 1 funcionário por 
estabelecimento. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Vigilância sanitária – orientação técnica 

PASSO ÚNICO 
Ligar na secretaria, solicitar a orientação 
técnica e agendar conforme disponibilidade do 
departamento. 



Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Controle de Animais Sinantrópicos (cobras, 
escorpiões, ratos, animais que podem 
transmitir doença ou peçonhentos) 

PASSO 1 
Ligar no número 3635 4091 e relatar o caso.  

Secretaria de Saúde 

PASSO 2 
O atendente analisará o caso e agendará a 
visita no local de acordo com a urgência da 
situação. A ligação gerará um protocolo. 
Guarde-o. 

Controle de epidemias 
Algumas campanhas são constantes, como a de 
Dengue.  
Caso seja comprovada a necessidade, podem 
ser feitas também ações pontuais regionais, 
como, por exemplo, caso de infestação de 
escorpiões. 

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Centro de controle de zoonoses - resgate 
Pré-requisitos: atropelamento ou denúncia de 
maus tratos. 

PASSO 1 
Ligar no número 3625-5047 e relatar o caso.  
Se for caso de maus tratos, um fiscal irá até o 
local para apurar.   

Recolhimento de animais 
Por motivos de superlotação, esses são os 
únicos casos em que os animais são resgatados 
pelo Centro de Controle de Zoonoses. 
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Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Centro de controle de zoonoses - adoção 

PASSO 1 
Vá até o Centro de Controle de Zoonoses 
(Estrada Municipal dos Remédios, 2.764, bairro 
dos Remédios) 

PASSO 2 
Escolha o animalzinho de seu interesse. 

PASSO 3 
Assine o termo de responsabilidade. Você leva 
o animal castrado e as vacinas e o vermífugo 
são por conta do munícipe.  

Procedimentos a serem feitos pessoalmente: 
Centro de controle de zoonoses – eutanásia 
Pré-requisito: ter laudo do veterinário 
comprovando a necessidade do procedimento 

PASSO 1 
Vá até o Centro de Controle de Zoonoses 
(Estrada Municipal dos Remédios, 2.764, bairro 
dos Remédios) 

PASSO 2 
Apresente o laudo. 

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria de Saúde pelos telefones 3621-6600, 

3632-2040 e 3632-2244.  A Secretaria fica na Avenida 
John Fitzgerald Kennedy, 488, Jardim das Nações. 



Secretaria de Planejamento 

Responsável  por desenvolver políticas de planejamento e desenvolvimento em toda 
extensão do município, tanto na região urbana bem como na região rural. 
 
Em sua pauta de trabalho existe o princípio de produzir projetos que contribuam para 
melhorar a qualidade de vida dos munícipes, com destaque à valorização de áreas verdes. 
É responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo do município, popularmente 
chamado de zoneamento, e pelo Plano Diretor municipal. 
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O fluxograma sobre a Secretaria de Planejamento foi desenvolvido 
pela equipe da secretaria. 

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de 
Planejamento pelo telefone 3625-5026. 

A Secretaria fica na Avenida Tiradentes, 520, Centro. 

Secretaria de Planejamento 


