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Carta ao Cidadão
APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços ao Cidadão é inspirada na Lei Federal nº 13.460/17,
que estabelece orientações para a atuação das unidades de Ouvidorias voltadas à
prestação de atendimento ao cidadão, no Poder Executivo Federal.
Visando adequar-se à referida previsão legal, a Prefeitura Municipal,
através desta Carta de Serviços, busca simplificar a prestação de informações ao
cidadão, proporcionando a este a possibilidade de apresentar suas manifestações
de forma simples e eficaz.

“A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento
elaborado por uma organização pública que visa
informar aos cidadãos quais os serviços prestados por
ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os
compromissos com o atendimento e os padrões de
atendimento estabelecidos.”
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Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CONTATO
Responsável: Elizabeth Lopes dos Santos
Cargo: Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
Ato/Nomeação: Portaria Nº: 37/2019
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111/(69) 3534-2107
E-mail: semosp@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS:
Descrição:
A
coleta
inicia
na
disposição
dos
resíduos
sólidos
domiciliares armazenados em recipientes adequados para armazenagem
provisória.

- Documentação e/ou requisitos necessários para iniciar o serviço:
Serviço prestado por execução direta da Prefeitura Municipal.

- Tempo de atendimento:
Das 07h30min às 13h30min, horário de funcionamento da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos no prédio da Prefeitura Municipal.

- Forma do usuário contatar sobre o serviço:
A coleta dos resíduos sólidos domésticos é realizado em todas as vias
públicas do Município de ALTO PARAÍSO, em conformidade com um roteiro de
coleta pré estabelecido para o perímetro urbano.
6

- Forma da realização do serviço:
A prestação do serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos,
acontece com a utilização de caminhões tipo baú, que recolhem os resíduos
depositados “nas lixeiras” e na ausência destas junto ao passeio público ou
logradouros.
Os serviços de coleta obedecem os roteiros planejados, adequados ao
sistema viário e a sua legislação de forma a conferir uma constância de horários de
atendimento na coleta e garantir a confiabilidade na completa abrangência do
serviço prestado.

- Forma de consultar o andamento do serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

- Formas do usuário apresentar manifestação quanto ao serviço prestado:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS DE
PODAS
LOCAIS PÚBLICOS:
Descrição:
São resíduos resultantes da construção civil, podas de árvores, podas das
gramas dos canteiros e outros similares.

Tempo de atendimento:
Em atualização!
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Forma do usuário contatar sobre o serviço:
Após o usuário efetivar o recolhimento da taxa de coleta, o setor de
cadastro é o responsável em repassar os dados do usuário requerente para que
a coleta dos resíduos seja efetivada pela equipe responsável.

Forma da realização do serviço:
A
prestação
do
serviço
de
coleta
e
transporte destes resíduos acontece com a utilização de um caminhão caçamba,
uma retroescavadeira e ferramentas necessárias.
* Os serviços de coleta obedecem a ordem cronológica conforme a entrada
dos pedidos.

- Forma de consultar o andamento do serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

- Formas do usuário apresentar manifestação quanto ao serviço prestado:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

DENÚNCIAS:
- Descrição:
Abre-se um processo junto ao Setor de Protocolo, o qual é encaminhado para
a Secretaria através do setor responsável para análise e conclusão.

- Tempo de atendimento:
Aproximadamente 20 minutos para abertura do Processo- Setor Protocolo.
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- Forma do usuário contatar sobre o serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min na SALA DE OUVIDORIA da
Prefeitura ou através do telefone (69) 3534-2107.

- Forma da realização do serviço:
Após aberto o protocolo é encaminhado para análise na Secretaria de Obras
e posteriormente aos fiscais responsáveis para verificação dos fatos.

- Forma de consultar o andamento do serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

- Formas do usuário apresentar manifestação quanto ao serviço prestado:
No setor de OUVIDORIA da Prefeitura Municipal.

SERVIÇO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS
DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO:
- Descrição:
Serviços de patrolamento, empedramento, compactação e drenagem de
estradas de terra no interior do município.

- Documentação e/ou requisitos necessários para iniciar o serviço:
Este serviço segue um programa de trabalho, para situações excepcionais, é
necessário o preenchimento do formulário de solicitação de serviços de
manutenção de estradas do interior, junto a Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, processos, autorizações etc.
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- Tempo de atendimento:
Em atualização!

- Forma do usuário contatar sobre o serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

- Forma da realização do serviço:
A execução dos serviços ocorrerá de acordo com o programa de atividades,
demandas agendadas e condições climáticas favoráveis.
Os serviços de coleta obedecem à ordem cronológica conforme a entrada dos
pedidos.
Os serviços serão realizados de acordo com as prioridades que são:
Transporte escolar e transporte da produção agrícola.

- Forma de consultar o andamento do serviço:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.

- Formas do usuário apresentar manifestação quanto ao serviço prestado:
Presencial junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Localizada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min ou através do Telefone: (69)
3534-2107.
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Secretaria do Meio Ambiente
CONTATO
Responsável: Helma Santana Amorim
Cargo: Prefeita Municipal
Ato/Nomeação:
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111
E-mail: sema@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

SERVIÇOS
Tendo em vista à melhoria da gestão e ao atendimento de qualidade ao
cidadão, a SEMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dispõe a cartilha dos
seguintes serviços:
Receber, avaliar, encaminhar e dar o tratamento adequado às sugestões,
pedidos de acesso à informação, elogios, solicitações, reclamações e denúncias
sobre os serviços prestados, de forma a garantir soluções no menor prazo possível.
Prestar os serviços e atender ao usuário de forma adequada, observando os
princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade,
generalidade, transparência, ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e
eficiência pública e cortesia.
Atender o demandante sempre com urbanidade, respeito e acessibilidade,
sem discriminação, oferecendo-lhe uma resposta objetiva à questão apresentada.
Em caso de atendimento presencial, realizar atendimento preferencial para
gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo, pessoas idosas e portadores
de necessidades especiais.
Fazer uso de instrumentos de aferição da satisfação dos usuários, com vistas
ao aperfeiçoamento dos serviços.
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Facilitar e agilizar o acesso aos serviços, colocando à disposição do usuário,
contatos e endereços de e-mail.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
Cartilhas de conscientização de atividades desenvolvidas para escolas e para
comunidade mediante temas ambientais como: separação dos resíduos sólidos
(lixo) e sua coleta, desperdício e tratamento da água, arborização urbana com
implantação de mudas arbóreas nos espaços públicos, etc.

- Forma da realização do serviço:
Em atualização.

O atendimento ao Público
Poderá ser presencial junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMA, situada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de
Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS AMBIENTAIS
Podem ainda as manifestações ou denúncias serem entregues ou realizadas
diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, situada na Rua
Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de Segunda a Sexta-feira das
07h30min às 13h30min.
Depois de atendido a solicitação, o denunciante ou solicitante poderá ter
acesso ao processo, notificação, etc. que fora lavrado em desfavor do denunciado,
no entanto o relatório será entregue após o denunciante solicitar por meio de
requerimento;
O prazo varia de acordo com a situação e a gravidade do dano ambiental e a
situação econômica do autuado, geralmente 90 dias;
Fiscalização in loco, por fiscais, legalmente empossados e que possuem em
suas funções.
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CERTIDÃO DE VIABILIDADE AMBIENTAL
Pessoa Física
Documentos para abertura de Processo Administrativo. Documento Anexo x;
Análise dos documentos;
Vistoria, Relatório e Parecer;
Emissão da Certidão.

Pessoa Jurídica
Documentos para abertura de Processo Administrativo. Documento Anexo Y;
Análise dos documentos;
Vistoria, Relatório e Parecer;
Emissão da Certidão.

Atendimento ao Público
Junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, situada na Rua
Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO, 76862-000 de Segunda a Sexta-feira das
07h30min às 13h30min.
- Para consulta ao andamento ou para acompanhamento dos processos e
emissão de taxas o munícipe deverá junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMA, situada na Rua Marechal Rondon, 3031, Alto Paraíso - RO,
76862-000 de Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 13h30min, com o número do
processo ou nome da razão social do empreendimento;
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Secretaria de Agricultura, Industria e Comércio
CONTATO
Responsável: Helma Santana Amorim
Cargo: Prefeita Municipal
Ato/Nomeação: Portaria Nº: 327/2019
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2894
E-mail: semagri@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO
O Programa porteira adentro de alto Paraiso – Foi instituído através da Lei
Municipal nº 1282/2018.
O Programa busca incentivar a Agropecuária no Município, fomentando o
crescimento socioeconômico e ambiental para os produtores rurais de Alto Paraiso,
definido pela lei como APOIO RURAL, através das atividades na propriedade rural
da porteira adentro;
O Programa de apoio Agropecuário (Porteira adentro) de Alto Paraiso é
composto por um conjunto de máquinas e implementos agrícolas tais como:
Pá carregadeira;
Retro escavadeira;
Tratores agrícolas com implementos (grade aradora e niveladora, carreta
agrícola, distribuidor de calcário, pulverizador tratorizado e roçadeira);
Caminhão caçamba;
Caminhão graneleiro.
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Regras e normas do programa:
É definido o atendimento total de 10 horas para cada produtor
Onde é estabelecido o pagamento de taxas do programa de ate 50% do custo
operacional.

Horario de atendimento:
De segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min.

Acesso ao serviço:
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria
e Comercio localizada na Praça Municipal de Alto Paraiso;
Endereço: Rua Marechal Candido Rondon nº 3031 – Centro, Alto Paraiso –
CEP 76.862-000
Telefone: (69) 3534-2894

Quem pode solicitar:
- Poderão ser beneficiários do Programa, os agricultores familiares
proprietários, arrendatários e comodatários.
- o atendimento será por região conforme aprovação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural e Sustentável (CMDRS) do município de Alto Paraíso.

Documentos necessarios:
- A realização de uma ficha cadastral que contem o nome, endereço do
beneficiário, bem como a descrição sintética dos serviços a serem executados pelo
programa;
- Os proprietários, arrendatários e comodatários deverão apresentar no ato
da inscrição a DAP ou Inscrição Estadual, documentos de identificação pessoal
como CPF – Cadastro de Pessoa Física, RG – Registro Geral, Certidão de Casamento,
documento de propriedade, arrendamento ou comodato da terra e Certidão
Negativa de débito municipal. Deverá o proponente preencher os dados cadastrais
e assinar a Ficha de Serviço que será encaminhada ao setor tributário para a
emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
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Forma de acompanhamento:
Todas as informações pertinentes ao atendimento do programa são
fornecidas através do telefone (69) 3534-2894 ou diretamente na Secretaria
Municipal de Agricultura, Indústria e Comercio – SEMAGRI de Alto Paraíso.

PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA DO PRODUTOR E
RECADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS
NO CADASTRO DE PRODUTOR RURAL (CAD-RURAL)
Descrição do serviço:
A Nota Fiscal do Produtor Rural é o documento fiscal de emissão obrigatória
pelo agricultor na circulação de bens e materiais relacionados com suas atividades
e de mercadorias e produtos produzidos na sua propriedade ou em propriedade
alheia, explorada sob contrato. A emissão da nota fiscal poderá ajudar a ter acesso
aos bancos para linha de créditos rurais, comprovar ao INSS que é produtor rural e
obter isenção e deferimento do ICMS”.

Quem pode solicitar:
Todos os agricultores familiares ou não que são proprietários, arrendatários
e comodatários de imóveis rurais ou com características de imóveis rurais e que
desenvolvam qualquer atividade rural nestes imóveis, atentando-se para a
comprovação do cadastro que o proponente deverá apresentar os documentos do
imóvel rural vinculado ao seu nome e documentos pessoais.
A Unidade Municipal de Cadastramento é resultado de convênio entre a
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso por meio da Secretaria Municipal de
Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAGRI) junto a Secretaria Estadual de
Finanças - SEFIN.

Horario de atendimento:
De segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min.
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Acesso ao serviço:
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria
e Comercio localizada na Praça Municipal de Alto Paraiso - Endereço: Rua Marechal
Candido Rondon nº 3031 – Centro, Alto Paraiso – CEP 76.862-000.
Telefone: (69) 3534-2894

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A EMISSÃO DO CCIR
Descrição do serviço:
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR é documento emitido pelo
Incra e constitui prova do cadastro do imóvel rural. O certificado é indispensável
para desmembrar, remembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda
o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa
mortis) de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei 4.947, de 6 de abril
de 1966, modificado pelo artigo 1º da Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001.
A Prefeitura de Alto Paraíso após firmar termo de cooperação técnica com o
Incra (2014), passa a representar o Instituto no município para a emissão do CCIR.

Quem pode solicitar:
O CCIR é um documento indispensável para quem possui propriedade rural.
Sem ele, o proprietário fica impossibilitado de arrendar, desmembrar, hipotecar ou
vender seu imóvel. Além disso, o CCIR é necessário para o registro da propriedade
rural em cartório, para inventários, para o acesso a financiamentos e créditos e
para a aposentadoria rural.
O serviço, faz com que os proprietários rurais não precisem mais se deslocar
até o Incra, para atualizar o cadastro e obter documentos como o CCIR .
Atualmente, o Incra tem parcerias firmadas com 480 prefeituras para acessar o
SNCR.
A Unidade Municipal de Cadastramento é resultado de convênio entre a
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso por meio da Secretaria Municipal de
Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAGRI) junto ao Incra.
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Documentos necessarios:
Poderão solicitar o CCIR todos os proprietários legais de imóveis rurais, e para
tanto deverão apresentar as vias originais dos documentos de propriedade em seu
nome, documentos pessoais próprios e do cônjuge, Certidão de casamento e se for
o caso Procuração.

Horario de atendimento:
De segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min.

Acesso ao serviço:
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria
e Comercio localizada na Praça Municipal de Alto Paraiso - Endereço: Rua Marechal
Candido Rondon nº 3031 – Centro, Alto Paraiso – CEP 76.862-000, Telefone: (69)
3534-2894

PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL - SIM
O Programa SIM de alto Paraiso – Foi instituído através da Lei Municipal nº
954/2010 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1642/2016.
O Programa busca incentivar a produção agropecuária através da
verticalização da produção através das Agroindústrias no Município, fomentando o
crescimento socioeconômicoambiental.

Descrição do serviço:
Vistoria no local das instalações das agroindústrias;
Laudos de vistorias das atividades e selos

Quem pode solicitar:
Organizações socais e Agricultores detentor nas atividades agropecuárias.

Documentos necessarios:
Poderão solicitar o SIM todos os beneficiários que irão verticalizar sua
produção e para tanto deverão apresentar as vias originais dos documentos de
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propriedade seu documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, DAP,
Analise da agua, lista de produtos e ingrediente que será produzido, infra estrutura
prediais , licenças obrigatórias e certidões negativas.

Horario de atendimento:
De segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min.

Acesso ao serviço:
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria
e Comercio localizada na Praça Municipal de Alto Paraiso - Endereço: Rua Marechal
Candido Rondon nº 3031 – Centro, Alto Paraiso – CEP 76.862-000, Telefone: (69)
3534-2894.

Forma de acompanhamento:
Todas as informações quanto ao atendimento são fornecidas através do
telefone (69) 3534-2894 ou diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura,
Indústria e Comercio – SEMAGRI.
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Secretaria Municipal de Educação
CONTATO
Responsável: Adriana da Conceição Vieira Costa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
Ato/Nomeação: Portaria Nº: 357/2018
Endereço:
Rua São Paulo - Centro – CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2108
E-mail: semed@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br
A Secretaria Municipal de Educação tem como atribuições de organizar,
desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e
planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional; planejar, desenvolver, executar, controlar e avaliar a política
educacional no Município.

PROGRAMAS FEDERAIS:
MAIS EDUCAÇÃO - O Programa Mais Educação, criado pela Portaria
Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se
como estratégia do Ministério da Educação para indução da construção da agenda
de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a
jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias.
MAIS ALFABETIZAÇÃO - O Programa Mais Alfabetização, criado pela Portaria
nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação
para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos
estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino
fundamental.
PDDE - Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola tem por
finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a
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fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e
pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar.
PDDE INTERATIVO - Interativo é um ambiente virtual que aborda orientações
gerais a vários programas inseridos na plataforma. Estão inseridos nessa
ferramenta, atendendo a políticas públicas, entre outros, os seguintes programas:
PDE Escola, Atleta na Escola, ProEMI, Escolas do Campo, Água e Esgotamento
Sanitário, Mais Educação, Escola conectada e Escolas Sustentáveis. Está disponível
para todas as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar.
PNAE - O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de
todas as etapas da educação básica pública.
SISTEMA DE PRESENÇA - Programa Bolsa Família: Os critérios do Bolsa
Família são geridos pelo Ministério da Cidadania e Ação Social, Ministério da
Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS), e pactuados com Estados e
municípios. Em relação à educação, o programa exige que crianças e adolescentes
entre 6 e 15 anos tenham frequência escolar mínima de 85% da carga horária
mensal. Os alunos de 16 e 17 anos devem apresentar frequência escolar mínima
de 75%.

MODALIDADE DE ENSINO OFERECIDA PELO MUNICÍPIO
Educação Infantil
A Educação Infantil compreende crianças de 0 a 5 anos de idade, onde são
estimuladas através de atividades lúdicas e jogos, a exercitar sua capacidade
cognitiva e motora, a desenvolver suas habilidades, a fazerem descobertas sobre si
e sobre o meio que lhe rodeia, antes de iniciarem o processo de alfabetização. São
inúmeros os problemas que abrange a educação das nossas crianças, pois é uma
questão social e não individual, não apenas da família ou da escola. A Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) vem assegurando que a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem tanto na família, como na convivência humana,
seja no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais ou
nas organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Desta
forma, Como também encontramos nesta mesma lei, a priorização do atendimento
gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, é
direito de todos, o acesso à educação, é dever do estado disponibilizar vagas nas
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instituições escolares. A educação é dever tanto da família como do Estado, movida
por princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, é indispensável o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho principalmente nos primeiros anos de vida da
pessoa.

Ensino fundamental de nove anos
A Resolução n. 03, de 03 de agosto de 2005, definiu as etapas, as idades e a
nomenclatura do Ensino Fundamental de nove anos. Em setembro de 2005, o
Conselho apresenta o parecer n. 18/2005 que trata da matrícula inicial a partir dos
seis anos de idade, ampliação da escolaridade obrigatória para nove anos,
construção de um projeto pedagógico e de um plano de universalização.
Finalmente, em fevereiro de 2006, o Conselho apresenta a Lei n. 11.274/2006 que
altera a redação dos seguintes artigos da LDBEN n. 9394/96: 29, 30, 32 e 87, sobre
o ingresso da criança no Ensino Fundamental e o tempo de duração da educação
obrigatória que passa a ser de nove anos. Os artigos 6º e 32º relacionados
respectivamente a questão da idade e a questão da duração do Ensino
Fundamental têm, comparando a LDB de 1996, a Lei Federal n. 11.114, de 2005 e
n. 11274, de 2006, as seguintes redações:

EJA
A Educação de Jovens e Adultos é uma forma peculiar da educação básica,
em suas etapas fundamental e médio, que objetiva atender às necessidades de um
público cujas especificidades não são atendidas pelo ensino regular comum, tendo
em vista às diversas circunstâncias que provocaram rompimento no percurso da
escolarização desses alunos. Desta forma, o grupo de estudantes que compõe a EJA
é bastante diversificado e singular, sendo uma modalidade embasada nos
princípios propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica.

Sistema de ensino do Município e suas Leis:
O sistema Municipal de Ensino de alto Paraíso está organizado em Educação
Infantil que compreende Creche e Pré Escola e Ensino Fundamental de nove anos.
A Lei que ampara os Sistemas Municipais de Ensino é a Lei 710/2006 e os órgãos
responsáveis por ela são: Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal
de Educação. Em se tratando da organização da estrutura do Ensino Fundamental
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de nove anos e a faixa etária das crianças, observa-se que o parecer nº. 06, de
08/06/2005 do CNE reexaminou a matéria visando o estabelecimento de normas
nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração,
indicando, além das questões acima mencionadas, que: “O(s)
programa(s)/projeto(s) adotado(s) pelo órgão executivo do sistema, deverá(ão) ser
regulamentado(s), necessariamente, pelo órgão normativo do sistema. As
Secretarias de Educação e os Conselhos de Educação terão de se articular para a
indispensável validação de sua(s) escolha(s)”.
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ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA

ESCOLA: M.E.I.E.F. ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES
DIRETORA: Lucélia da Silva Pereira
VICE DIRETOR: Jolar Vieira Lopes
CNPJ: 05.266.128/0001-15
Rua Paulo VI, nº 4600, Bairro Rota do Sol; CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 3534-2555
E-mail: suceliapereiradasilva@live.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30; Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA SANTA MARCELINA SUBSEDE 1
DIRETORA: Ubilina Scarioto
Rua: Santa Marcelina
CEP: 76.862-000
CNPJ: 04.842.082/0001-72
Telefone: (69) 3534-2555
E-mail: irmaubilina@hotmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.I. CRECHE CRIANÇA FELIZ
DIRETORA: Valéria de Souza da Cunha Prates
CNPJ: 12.590..126/0001-42
Rua Paulo VI, nº 4600, Bairro Rota do Sol - CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99976-8424
E-mail: valeriaufrgs@hotmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL

ESCOLA: M.E.F. RIBEIRO COURO
DIRETORA: Noeli Schuster da Silva
Endereço: Linha C 80 TB 30, zona rural do município de Alto Paraíso
Rondônia.
CNPJ: 01.761.140/0001-45
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99931-0261
E-mail: noelyschuster@hotmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.F. UNIÃO DO ALTO ALEGRE
DIRETORA: Irene Ferreira da Silva Oliveira
Endereço: Linha C 85, Vila do Alto Alegre, marcação, município de Alto
Paraíso Rondônia.
CNPJ: 01.727.797/0001-96
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99944-9069
E-mail: ireneferrer.jl@gemail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.F. OSVALDO DE ANDRADE
DIRETORA: Regiane Marta Bielink
Endereço: Linha C 95 T B 20, zona rural do município de Alto Paraíso
Rondônia.
CNPJ: 01.648.915/0001-70
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99913-6401
E-mail: regi.biel@msn.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.F. PADRE ANGELO SPADARI
DIRETORA: Maria da Penha Domingos
Endereço: Linha C 100 TB 20, zona rural do município de Alto Paraíso
Rondônia.
CNPJ: 01.727.777/0001-15
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99937-1994
E-mail: penha_ap_@hotmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.F. MAURÍCIO DE NASSAU
DIRETORA: Aparecida Mendes da Silva
Endereço: Linha C 110 T B 10, zona rural do município de Alto Paraíso
Rondônia.
CNPJ: 01.727.781/0001-83
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 98160-8403
E-mail: aparecidamendes.silva@hotmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:15 as 11:30 Vespertino 13:00 as 17:15
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ESCOLA: M.E.F. DONA TEREZA CRISTINA
DIRETORA: Aparecida Mendes da Silva
Endereço: Linha C 107,5 T B 10, zona rural do município de Alto Paraíso
Rondônia.
CNPJ: 02.175.116/0001-97
CEP: 76.862-000
Telefone: (69) 99969-5783
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Matutino 7:00 as 11:30
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Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte
CONTATO
Responsável: Andreia Coimbão
Cargo: Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esporte
Ato/Nomeação Portaria Nº: 161/2019
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro –
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111
E-mail: semtur@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br
A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – SEMTUR tem por
finalidade:
I – Coordenar todos os projetos e eventos da área do turismo, cultura,
esporte e lazer que estiverem sobre a responsabilidade municipal;
II – Apoiar as iniciativas privadas escolares e associativas no campo do
turismo, cultura, esporte e lazer;
III - Promover, elaborar e gerir Projetos que contemplam o desenvolvimento
e projeção da comunidade;
IV – Promover o desenvolvimento do potencial turístico e desportivo
municipal;
V - Potencializar e prospectar mercados para o potencial turístico e
desportivo do município;
VI - Prestar informações e emitir relatórios periódicos sobre as ações
e
recursos financeiros aplicados;
VI - Consolidar os resultados equacionando os problemas eficaz e
eficientemente;
VII - Prover interação, discussão de projetos turísticos e desportivos junto à
comunidade;
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TREINAMENTO FUNCIONAL
Local
Aulas de Treino Funcional no Bosque de dia

Horário de atendimento
Terça e quinta das 18:00 às 19:00; professora: Andreia Coimbrão
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Secretaria Municipal de Saúde
CONTATO
Responsável: Sandra Costalonga
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Ato/Nomeação: Portaria Nº: 184/2019
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2112
E-mail: semsau@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE OSWALDO CRUZ
Atendimento 24 horas ao adulto, infantil, obstétrico de urgência e
emergência por clínico com realização de consultar (exames laboratoriais) que
precise de internação, encaminhamento.

Publico alvo:
Qualquer cidadão que se encontre em situação de urgência e emergência.

Endereço:
O Hospital de Pequeno Porte esta localizado na Rua: Emiliano Lopes n°3795
centro Alto Paraíso.
Telefone: (69) 3534-2660

Publico atendido:
Demanda espontânea- qualquer cidadão.
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Forma de Acesso:
Diretamente na recepção do hospital.

Horário de atendimento:
24 horas, 07 dias por semana.

Documento necessário:
Documento de identificação do paciente (não obrigatório); cartão SUS (não
obrigatório).

Forma de Acompanhamento:
Presencialmente, na unidade que esta prestando serviço.

FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS
Laboratórios que fazem coleta de laminas e tratamento de Malária e coleta
de material para exame de Leishmaniose tegumentar que são serviços oferecidos
em nossos laboratórios sendo que para Malária a previsão máxima é de uma hora
para o resultado e para Leishmaniose o resultado sai em três horas.

Documentos necessários:
Documentos de identificação com foto e cartão SUS.

Questionamentos, reclamações e informações no Tel.
(69)3534-2396 divisão de endemias

Vila Nova- coleta de laminas e diagnóstico de Malária com tratamento.
Horário: das 07h30min às 11h30min e da 13h30min às 17h30min.

Vila Alto Alegre- coleta de laminas e diagnostico de Malária com
tratamento.
Horário: das 07h30min às 11h30min e da 13h30min às 17h30min.
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Laboratório 01 Alto Paraíso na Rua Patrícia Marinho n°3544.
Horário: das 07h30min às 11h30min e da 13h30min às 17h30min.
Coleta de laminas e diagnostico de Malária com tratamento .
Coleta de laminas e diagnostico de Leishmaniose Tegumentar (LT) com
tratamento.

VISITA HOSPITLAR
A presença de acompanhante, parentes e amigos representa um importante
apoio para os pacientes no momento da internação e, sem duvida, colabora para
seu processo de recuperação, todavia, alguns procedimentos são necessários para
o bom andamento destas visitas, conforme estabelecido no regime de visitante do
Hospital Oswaldo Cruz e lei 8080/90.

Endereço:
Hospital de Pequeno Porte de Alto Paraíso Oswaldo Cruz.

Publico Atendido:
Demanda espontânea- qualquer cidadão maior de 12 anos e em boa saúde
mantendo o numero de 02 visitantes por usuário.

Formas de Acesso:
Recepção do Hospital

Horário de atendimento:
09h00min, as 09h30min, todos os dias.
19h30mim, as 20h00min, todos os dias.

Documentos necessários:
Documento pessoal, cartão do SUS.

Forma de Acompanhamento:
Presencialmente na unidade que esta prestando o serviço.
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LABORATÓRIO
Finalidade é fornecer informações para o diagnostico prevenção e
tratamento de doenças ou para a avaliação de saúde dos pacientes.

Publico Alvo:
População em geral

Endereço/ Telefone:
Rua Emiliano Lopes n°3795 centro Alto Paraíso em anexo ao Hospital de
Pequeno Porte.
Telefone (69)3534-2660

Horário de Atendimento:
Das 07h00min até as 09h30min.

Documento necessário:
Documento de identificação valido (RG ou Registro de Nascimento), cartão
do SUS.

Forma de Acompanhamento:
Rua Emiliano Lopes n° 3795 centro Alto Paraíso.
Prazo para entrega dos resultados com até 07 dias.

SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE PONTUARIO MÉDICO
O paciente ou o seu representante legal pode solicitar e receber copia do
referente prontuário Médico, conforme previsto no código de ética médica.
Através de solicitação com antecedência de 15 dias.

Endereço:
Rua Emiliano Lopes n°3795 centro Alto Paraíso em anexo ao Hospital de
Pequeno Porte.
Telefone (69)3534-2660.
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Publico Atendido:
Próprio paciente ou pessoa, portanto procuração pessoal. Em caso de óbito
o caso será avaliado no setor pela equipe técnica conforme legislação vigente.

Formas de Acesso:
Setor de Serviço de Arquivo Médico (SAME).

Horário de Atendimento:
07h00min as 13h00min.

Documento necessário:
Documento de identidade com foto e cartão SUS do paciente.

Forma de Acompanhamento:
Presencialmente no setor ou pelo telefone (69) 3534-2660.

REGULAÇÃO
Para agendamentos de consultas e exames são necessários:
Cartão do SUS atualizado e o pedido do Médico.

Validade do pedido do médico para agendamentos na regulação:
30 dias.
Também realizamos ligações das liberações de consultas e exames dos
pacientes.
Os atendimentos Fisioterapia e Nutricionista são necessário cartão do SUS e
pedido do médico.
Nutricionista atendimentos na sexta-feira a partir das 08h00min por ordem
de chegada.
Fisioterapia atendimentos na Quinta-feira das 08hmin as 18h00min e sextafeira das 07h00 as 17h00min.
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Para fazer a primeira vez o cartão nacional do SUS é necessário as
seguintes documentações:
Registro de Nascimento; CPF e Comprovante de residência atualizado.

Para tirar a segunda via do cartão do SUS é necessário:
CPF.

Agendamentos do micro ônibus para consulta e exames em porto velho:
Terça-feira; sexta-feira.
Responsável pela entrega dos processos de meios de locomoções (cadeiras
de rodas) via Oficio a IV Regional de Saúde de Ariquemes.
Responsável pela retirada de meios de locomoções ( cadeiras de rodas) na
IV Regional de Saúde de Ariquemes.

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta –feira das 7h30min as 13h30min.

Reguladoras:
Rosenaire Souza.
Cristiane de Oliveira.

FARMÁCIA BÁSICA
A medicação padronizada pelo RENAME é disponibilizada pela Farmácia
Básica aos usuários do SUS, que realizam a retirada conforme a necessidade de
cada indivíduo. Regulamentada pela portaria ministerial n°2001/2017.

Endereço:
Rua Emiliano Lopes n°3795 centro Alto Paraíso em anexo ao Hospital de
Pequeno Porte.
Telefone (69)3534-3431.

Serviço Online:
Não possui.
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Publico atendido:
Demanda espontânea- qualquer cidadão.

Formas de Acesso:
Todo o médico da Rede Publica de Saúde de Alto Paraíso estão aptos a
solicitar os medicamentos necessários conforme cada caso.

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min.

Documento necessário:
Documento pessoal (CPF, RG, Carteira de trabalho).
Cartão do SUS.
Comprovante de residência e
Prescrição médica.

Forma de Acompanhamento:
A entrega é imediata se o medicamento estiver disponível, caso não esteja á
informação será prestada na própria farmácia ou pelos telefones acima descritos.

DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA
Serviços e programas oferecidos:
Emissão e renovação de alvará sanitário, inspeção em estabelecimentos
sujeitos a vigilância sanitária, atividades educativas, vacinação antirrábica.

Documentos necessários:
Documentos empresariais e pessoais referentes ao tipo de estabelecimento,
bem como registro de responsáveis em estabelecimentos em serviços de saúde.

Prazo para prestação de serviços:
De 01(um) a 10(dez) dias uteis.
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Formas e informações necessárias para estabelecer o serviço:
Avaliando a demanda e urgência da atividade e informando por meio de
documento protocolado.

Telefone para contato:
Sem telefone para contato.

Como funciona o atendimento:
Atendimento pessoal.

Previsão de prazo Máximo para a prestação de serviço:
10 (dez) dias.

Local e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação de serviço:
No local de atendimento, sendo apresentada manifestação do usuário de
forma pessoal ou por documento protocolado.

UBS- UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE
As UBS’s atuam na promoção, prevenção e recuperação a saúde,
promovendo hábitos saudáveis para a população atendida. Entre os atendimentos
médicos estão, clínicos gerais, equipes de Enfermagem, equipes multidisciplinares,
Psicólogo, Fisioterapeuta e Nutricionista. É um das portas de entrada, para
encaminhamentos aos demais atendimentos do Sistema Público de Saúde de Alto
Paraíso e Estado, na UBS também são prestados outros serviços como confecção
do Cartão SUS, auxilio do TFD- Tratamento fora de domicilio.

Publico Alvo:
Moradores de Alto Paraíso, que residam nas áreas e abrangência das
respectivas unidades básicas de saúde.
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Publico atendido:
Demanda espontânea por parte dos usuários ou Hospital Municipal, e
consultas agendadas.

Formas de Acesso:
Para ter acesso ao atendimento o usuário tem a opção de comparecer á UBS
ou estar ligando para agendar a consulta.

Endereço/ Telefone:
São 03(três) unidades duas sendo na cidade e uma na zona rural.

Unidade Básica de Saúde Urbana:
Avenida Jorge Teixeira, n°3939, centro Alto Paraíso/RO.
Telefone (69)3534-3075.

Unidade Básica de Saúde Rural:
Rua Candeias n°3242, centro Alto Paraíso/RO.
Telefone (69) 3534-2616.

Unidade Básica de Saúde Vila Alto Alegre:
Linha C-85 TB-0, Vila Alto Alegre, zona rural, Alto Paraíso/RO.

Horário de Atendimento:
Unidade Básica de Saúde Urbana e Rural
Segunda a Quinta-feira das 07h00min as 17h00min.
Sexta-feira das 07h00min às 13h30min.
Unidade Básica de Saúde Vila Alto Alegre
Quinta-feira das 08h00min as 12h00min.

Documentos Necessários:
RG.
CPF.
Cartão do SUS; e.
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Comprovante de residência no nome do usuário.

Forma de Acompanhamento:
Diretamente na UBS que realizou o atendimento.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Atua na coordenação, em nível Municipal, e execução de ações especificas
de programas definidos pelo Ministério da Saúde, dentre os quais: Doenças e
Agravos Não Transmissíveis (DANTS), Programa Nacional de Imunizações (PNI),
Sistemas de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema Nacional de Nascidos Vivos
(SINASC), Programa de Monitoramento da Doença Diarreica (SIVEP-DDA),
Programa de Monitoramento da Influenza (SIVEP-GRIPE) e Programa de Doença
Transmitida por Alimento (DTA). Com os serviços de Exames de Malária,
esquistossomose, pesquisa de BAAR, Leishmaniose, Hanseníase e outras patologias
epidemiológicas; Fornecimento de medições para agravos de doenças epidêmicas
(malária, esquistossomose, influenza e toxoplasmose em gestantes) instituídas
pela Lei Federal n°6.259/75, foi criado o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica. A lei explicita a organização das ações de Vigilância Epidemiológica
no País. Em 2009 foi instituída a portaria n °3.252 que traz as atribuições das esferas
de governo para o desenvolvimento dos sistemas de vigilância a nível Nacional,
Estadual e Municipal.

Endereço/ Telefone:
Rua Amazonas, n°2876, Jardim Sol Poente, Alto Paraíso/RO.

Serviço/Horário de Atendimento:
Das 07h30min as 12h00min e das 14h00min às 17h30min.

Formas de Acesso:
Para ter Acesso ao serviço o usuário deverá comparecer no endereço acima
citado com pedido médico.
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Documentos Necessários:
Documentação pessoal com foto (RG, Carteira de trabalho ou CNH).
Cartão do SUS; e
Comprovante de residência.

Forma de Acompanhamento:
Poderá ser acompanhado diretamente na Vigilância Epidemiológica.

IMUNIZAÇÃO
Divisão de Imunização realiza atividades de conservação, distribuição e
vacinação de adultos, crianças no Município de Alto Paraíso. Programa Nacional de
Imunizações (PNI), criado em 1973, tem como missão organizar a Política Nacional
de Vacinação, contribuindo para o controle, a eliminação e/ou erradicação de
doenças, imunopreviníveis. Está vinculado ao Sistema Único de Saúde de forma
compartilhada com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Endereço/ Telefone:
Rua Emiliano Lopes n°3795, Alto Paraíso/RO.
Telefone (69)3534-2660.

Publico atendido:
Todo cidadão pode solicitar na sala de vacinação distribuída no Hospital
Municipal.

Horário de Atendimento:
De Segunda as Sexta-feira das 07h30min as 12h00min e das 14h00min às
17h30min.

Documentos Necessários:
Documentação pessoal com foto (RG, Carteira de trabalho ou CNH).
Cartão do SUS; e.
Carteira de Vacinação.
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Secretaria Municipal de Assistência Social
CONTATO
Responsável: Andrea Coimbrão
Cargo: Secretário Municipal de Assistência Social
Ato/Nomeação: Portaria Nº: 161/2019
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111
E-mail: semtas@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br
A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social é o órgão que tem
por finalidade:
I - Promover o levantamento da força de trabalho no Município,
incrementando e orientando o seu aproveitamento nos serviços e obras
municipais, bem como em outras instituições públicas e empresas particulares;
II - Promover a realização de cursos de preparação ou especialização de
mão-de-obra necessária às atividades econômicas do município;
III - Estimular a adoção de medidas que possam ampliar mercado de
trabalho local;
IV - Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas
e de pesquisas, com vistas à obtenção de subsídios para o aprimoramento e
orientação de suas ações, da atuação do Sistema Nacional de Emprego, como
também das ações relativas ao Programa de Geração de Emprego e Renda, ao
programa de Educação Profissional e outros da área do trabalho;

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• Carteira do Idoso
• Passe livre Idoso Estadual
• Passe livre Idoso Municipal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passe livre Deficiente Estadual
Passe livre Deficiente Municipal
Cursos diversos para os Municipes
Carteira de Trabalho (em breve)
Emissão de Identidade
2ª via de Identidade
Programa Criança Feliz
Programa Bolsa Familia
Cadastro Único
Agendamento no INSS
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Departamento de Recursos Humanos
CONTATO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH)
Diretora: Vilma dos Santos Mendes
DEPARTAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL
Diretora: Ozimara Soares Pinto
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2104/(69) 3534-2230
E-mail: drh@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

SERVIÇOS
É responsável pelas atribuições básicas de promover medidas relativas ao
processo de aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos;
promover a profissionalização e valorização do servidor municipal; aprimorar as
normas existentes e executar programas; efetuar o exame legal dos atos relativos
à pessoal e promover o seu registro e publicação; promover a concessão de
vantagens previstas na legislação de pessoal; administrar o Sistema Classificado de
Cargos; Elaborar e emitir a Declaração de Relação Anual de Informações SociaisRAIS, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, documentos
previdenciários e Informações à Previdência Social – SEFIP, relação de empregados
e desempregados ao CAGED, entregar e enviar em prazo hábil legal os relatórios
que a legislação determina; emissão de declarações.

ATRIBUIÇÕES
i. Efetuar atendimento individual aos servidores, prestando
esclarecimentos e orientações, emitindo declarações, impressão de
contra cheques, fornecimento de margem consignável, etc...
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ii. Confecção individual de pasta funcional dos servidores;
iii. Manter arquivo próprio de toda legislação e documentos pertinentes
ao setor de pessoal, tais como: lei de contratação temporária,
estatuto dos servidores, leis municipais de reajuste e revisão, CLT,
tabelas do INSS e IR, Pareceres Jurídicos, Constituição Federal e
Constituição Estadual e lei Orgânica Municipal ;
iv. Manter Controle de admissão e demissão de servidores;
v. Manter ficha financeira atualizadas de cada servidor, por meio
eletrônico;
vi. Manter pesquisa de assiduidade do servidor através de modelo
específico;
vii. Manter controle sobre a lotação do pessoal em seus setores
específicos;
viii. Manter controle de aposentadorias em todas as suas fases;
ix. Manter controle de afastamento de servidores em gozo de benefício
previdenciário;
x. Manter controle das exigências contidas em Instrução Normativa do
Tribunal de Contas;
xi. Incentivar o programa de reciclagem e treinamento permanente do
servidor público municipal, objetivando a profissionalização, em
conjunto com os demais setores da administração;
xii. Manter controle e elaboração da folha de pagamento mensal;
xiii. Receber do Departamento Financeiro o controle de recolhimento das
contribuições previdenciárias dos servidores e fazendo constar nas
GFIPs os nomes dos prestadores de serviços que tiverem retenção de
INSS sobre prestação de serviços pertinentes ao departamento;
xiv. Prestar informações ao Sistema de Controle Interno referente às
irregularidades constatadas no Departamento;
xv. Calcular e emitir guias de encargos da folha de pagamento.
xvi. Manter a contabilidade geral informada de todas as ações do
Departamento de Recursos Humanos;
xvii. Solicitar parecer por escrito da assessoria no caso que requerer;
xviii. Manter cadastro e registro de servidores, organizados por órgãos, por
secretarias e por unidades orçamentárias;
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xix. Despachar o contrato administrativo à Procuradoria Geral para
manifestação da sua legalidade e anuência, emitindo parecer escrito
ou sugerindo modelo de instrumento de contrato administrativo;
xx. Recomendar que os trabalhos do contratado iniciem somente após
assinatura do contrato administrativo, sendo atribuída ao Secretário
da área a responsabilidade de fiscalização e controle;
xxi. Exigir que todos os contratos estejam devidamente assinados pelo(a)
Chefe do Poder Executivo;
xxii. Verificar se os contratos administrativos garantem aos contratados o
direito a benefícios trabalhistas, tais como férias, gratificação natalina
e ouros definidos em lei;
xxiii. Permitir a nomeação de servidores concursados, se obedecida
rigorosamente a ordem de classificação de cada cargo;
xxiv. Anexar copia do quadro de aprovados a todos os atos de nomeação
de servidores concursados, inclusive fazendo publicar no quadro de
aviso da Prefeitura o ato de nomeação do servidor, no Portal da
Transparência do Município e na AROM, sem prejuízo nos demais
órgãos que se fizer necessário;
xxv. Promover as inclusões e exclusões de verbas remuneratórias, tais
como: anuênio, gratificação natalina, férias, faltas e outras, se
aprovadas pelo Secretário da pasta e assinado sempre em conjunto
com o(a) Chefe do Poder Executivo, mantendo em pasta própria a
documentação comprobatória da legalidade das inclusões e
exclusões;
xxvi. Determinar a obrigatoriedade de assinatura diária do livro, folha de
ponto ou frequência e/ou marcação de ponto eletrônico a partir de
seu funcionamento, a todos os servidores da administração, sob pena
de exclusão da folha;
xxvii. Exigir o quadro de apuração de frequência, seja preenchido por
ordem alfabética, indicando as ocorrências do mês;
xxviii. A concessão de licenças a servidores, só deverá ser aceita pelo
Departamento de Recursos Humanos se acompanhada com parecer
favorável do (a) Prefeito (a) Municipal atestando que a licença não
acarretará prejuízos para o bom desempenho dos trabalhos e vistada
pela Procuradoria Jurídica;
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xxix. As licenças médicas aos servidores deverão ser concedidas nos
afastamentos de até 15 dias, mediante apresentação de atestado
médico emitido por profissional credenciado;
xxx. Nos afastamentos superiores a 15 dias o servidor deverá
obrigatoriamente ser submetido à perícia médica do instituto de
previdência, no caso de o regime adotado ser o Regime Geral INSS;
xxxi. As transferências de lotação de servidores só devem ocorrer para
atender a conveniência dos serviços públicos ou a pedido do servidor,
mediante preenchimento de formulário próprio, com anuência e
aprovação dos responsáveis pelas duas secretarias envolvidas e pelo
Prefeito (a), com despacho para inclusão na folha de pagamento do
setor onde esta sendo alocado;
xxxii. O Departamento de Recursos Humanos deverá providenciar,
anualmente no período de março e abril, atualização dos dados
cadastrais dos servidores concursados;
xxxiii. Solicitar avaliação de desempenho funcional dos servidores
municipais, dentro dos critérios estabelecidos na Legislação vigente,
arquivando os relatórios individuais nas respectivas pastas funcionais
dos servidores;
xxxiv. Recomendar e auxiliar os Secretários na elaboração do quadro de
férias regulamentares dos servidores, que devem ser previamente
marcadas, com o preenchimento do quadro de férias, a ser enviado
por todas as Secretarias ao Departamento de Recursos Humanos no
mês que antecede o gozo de férias pelo servidor;
xxxv. Elaborar e encaminhar os dados eletrônicos do Sistema de Atos de
Pessoal, ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos estabelecidos
por aquela Corte de Contas;
xxxvi. Encaminhar as informações mensais da GFIP para a Caixa Econômica
e Receita Federal, através do Conectividade Social ICP;
xxxvii. Encaminhar as informações do CAGED – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados;
xxxviii. Declarar os dados de retenções de imposto de renda através da DIRF,
em observância aos prazos estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil;
xxxix. Providenciar relatório mensal para a Contabilidade relativo ao SIOPE,
para ser enviado ao TCE – RO;
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xl. Declarar os dados e remunerações dos trabalhadores através da RAIS,
em observância aos prazos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho;
xli. Emitir e providenciar a publicação da relação anual dos servidores
existentes em 31/12, encaminhar ao Controle Interno e a
Contabilidade para serem incluída no Balanço Anual;
xlii. Preencher o TC-28 com o rol de responsáveis pela Administração
Municipal e encaminhar a Contabilidade para ser incluído no Balanço
Anual;
xliii. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior
Imediato.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cópia Da Documentação Necessária Para Cargo Em Comissão
A) Declaração de acumulação de cargo, emprego, função pública ou
proventos acordo c/disposto art. 37 CF (fornecida pela Prefeitura);
B) 01 FOTO 3X4;
C) Curriculum Vitae com foto(fornecido pela Prefeitura);
D) Nº. de Conta Corrente Bradesco;
E) Cópia Carteira de Trabalho;
F) Cópia PIS/PASEP, caso não possua cadastro, apresentar declaração;
G) Cópia R.G;
H) Cópia C.P.F com certificado de regularização; site receita federal
I) Cópia Título Eleitoral com comprovante da última votação;
J) Cópia CNH (caso for exercer função de motorista);
L) Cópia Certidão de Nascimento ou Casamento;
M) Cópia reservista.
N) Cópia Certidão de Nascimento dos Filhos (de 00 à 04 anos acompanhado
da carteira de vacinação, de 05 à 14 anos acompanhado do comprovante de
matrícula), e CPF;
O) Comprovante de Residência;
P) Cópia Certificado e Histórico de Escolaridade;
Q) Certidão – Crimes Eleitorais; site tre.gov.br
R) Declaração de Bens (enviada ao Tribunal de Contas, c/recibo e
confirmação do envio, pra fazer essa declaração tem que ter e-mail e gerar uma
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senha junto ao TCE-RO, que é imprescindível que seja guardada, pois a mesma
(Declaração de Bens) deverá também ser entregue anualmente e no ato de
exoneração;
S) Certidão Negativa de Débitos (Tribunal de Contas do Estado através da
internet, devidamente autenticada pelo site) sendo que a mesma deverá também
ser entregue anualmente e no ato de exoneração;
T) Certidão Negativa de Tributos Municipais (Setor de Tributos do Município
de Alto paraíso);
U) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; Justiça Federal segunda
instância (www.trf1.jus.br)
V) Certidão negativa – Justiça Estadual segunda Instância (TJ RO);
Obs. Todas as certidões emitidas pela internet, deverão vir autenticadas
(site). Trazer os documentos na ordem acima.

Cópia Da Documentação Necessária Para Contrato Temporário
A) Declaração de acumulação de cargo, emprego, função pública ou
proventos de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal (fornecida
pela Prefeitura para preenchimento);
Curriculum Vitae (atual com foto);
B) 01 foto 3 x 4 (recente);
C) Carteira de Trabalho (cópia juntamente com a original);
D) PIS/PASEP/NIS (cópia juntamente com a original, caso não possua,
apresentar documento declarando)
E) C.P.F. (cópia juntamente com original, com certidão de regularidade);
F) Cédula de Identidade - RG (cópia juntamente com original)
G) Título eleitoral com comprovante da última votação (cópia juntamente
com original);
H) Certidão junto Tribunal Regional Eleitoral (crimes eleitorais)– Gozar dos
direitos políticos;
I) Registro Profissional ex. CRM, CRO, COREN, CRF... (cópia juntamente com
original);
J) Diploma/Certificado e Histórico de escolaridade (cópia juntamente com
original, não aceitamos declaração) para o cargo do Técnico em Enfermagem e
Técnico em Laboratório, devem apresentar as comprovações do Ensino Médio
Regular e do Curso Técnico;
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L) Atestado de sanidade física e mental (expedido por médico reconhecido
pelo Ministério do Trabalho);
M) Cópia do Cartão do SUS e Carteira de Vacina (juntamente com original);
N) Cópia comprovante de Residência (juntamente com original);
O) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal (do Município de
Alto Paraíso);
P) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia juntamente com original);
Q) Certidão de Nascimento dos Dependentes juntamente com a carteira de
vacinação para crianças de 0 a 05 anos e comprovante de matrícula escolar para
crianças de 06 à 14 anos (cópia juntamente com original) e CPF (cópia juntamente
com original);
R) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino (cópia
juntamente com original);
S) Certidão Negativa de Débito junto ao Tribunal de Contas do Estado de RO
– www.tce.ro.gov.br (autenticada no próprio site);
T) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual
(autenticada no próprio site);
U) Declaração de Bens (enviada ao Tribunal de Contas, c/recibo e
confirmação do envio, pra fazer essa declaração tem que ter e-mail e gerar uma
senha junto ao TCE-RO, que é imprescindível que seja guardada, pois a mesma
(Declaração de Bens) deverá também ser entregue anualmente e no ato de
exoneração;
V) Número Conta Corrente do Banco Bradesco (se possuir, caso não possua,
proceder a abertura de conta).
Obs. Todas as certidões emitidas pela internet, deverão vir autenticadas
(site). Trazer os documentos na ordem acima.
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Departamento de Tributos
CONTATO
Responsável: Thiago Garcia
Cargo: Coordenador Geral de Tributos
Ato/Nomeação: Matricula 2157
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111/(69) 3534-2107
E-mail: tributos@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
A NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, que servirá
para registrar as operações de prestação de serviços sujeitos ao Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Ela será gerada e armazenada
eletronicamente através de solução disponibilizada pela Prefeitura de cada
município. A emissão da NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador dos
serviços que deverá documentar as suas operações via processamento controlado
pelo órgão responsável.

Público Alvo:
A NFS-e será gerada pelos prestadores de serviços e nela serão registrados
os dados dos tomadores e intermediários dos serviços e da prestação dos serviços.
Para ter acesso ao sistema, a Prefeitura de ALTO Paraíso/RO disponibiliza no Portal
da Transparência uma página completa. Acesse www.altoparaíso.ro.gov.br e clique
na opção “NOTA FISCAL DE SERVIÇO”.
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Observação:
Em caso de contestações administrativas, cobranças indevidas, entre outros
serviços relacionados ao assunto, o contribuinte deve procurar o atendimento
pessoal nos guichês da Prefeitura. Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira,
das 07hs: 30min ás 13hs: 30min.

IMPOSTO TERRITORIAL E PREDIAL URBANO (IPTU)
A versão “Online” dos carnês de IPTU já está disponível para a impressão no
portal eletrônico da Prefeitura de Ariquemes. O objetivo é proporcionar mais
comodidade ao contribuinte e diminuir as filas nos caixas de atendimento.
Para imprimir as guias do imposto, o usuário deve acessar o site da
Prefeitura, (www.altoparaiso.ro.gov.br) e em seguida clicar no link “TRIBUTOS
ONLINE”. A página será redirecionada e então é só clicar no ícone IPTU 2019. O
contribuinte deve preencher as lacunas com seus dados pessoais e os dados do
imóvel, como número do setor, quadra, bloco, lote e unidade. Vale lembrar que os
imóveis que possuem desmembramento, o número da UNIDADE muda e varia de
1, 2, 3... e assim por diante.
O sistema também oferece a opção para imprimir a guia do imposto em
atraso, tanto aqueles em exercício ou os que já estejam em Dívida Ativa. O processo
é basicamente o mesmo, no entanto é feito no ícone “Emissão de Guias”.
Lembrando que o montante em atraso não pode ser parcelado pelo site, apenas no
balcão de atendimento da Prefeitura.

ATENÇÃO!
Vale lembrar que, mesmo com o sistema de impressão pela internet, os
carnes vão ser entregues nas residências, à exceção dos terrenos não edificados.
Em casos de contestação de valores, cobranças indevidas, recalculo isenção
ou impugnação de IPTU, o contribuinte deve procurar os guichês de atendimento
da Prefeitura.

Público Alvo:
População em geral.
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Onde encontro?
Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira,
das 07h:30min às 13h:30min.
Serviço Online: www.altoparaíso.ro.gov.br
Telefone: (69) 3534-2107

Documentos Necessários:
Escritura ou contrato de compra e venda do imóvel Documento de
identificação (RG, CNH, CTPS).

Órgão Responsável:
SEMAP – Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças.

TITULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE
Propriedade é o imóvel rural com registro em cartório. Há dois tipos de
posse: a posse a justo título quando a pessoa tem um documento que pode ser
levado o registro ou posse por simples ocupação quando o documento não tem
validade para ser registrado no cartório de registro de imóveis.

Local de Atendimento
Serviço prestado diretamente nos balcões de atendimento da Prefeitura
Municipal, de segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.
Telefone: (69) 3534-2107.

Prazo Razoável de Prestação do serviço:
30 Dias.
Documentos Necessários: Contrato de compra e venda do imóvel,
juntamente com a cadeia dominial do imóvel, Documento de identificação do
Posseiro (RG, CNH, CTPS), Certidão de Registro do Imóvel.
Órgão Responsável: Departamento de Cadastramento Urbano.
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
O alvará é um documento que garante a uma pessoa o direito de fazer algo
Assim, um alvará de funcionamento indica que um negócio ou empresa está
autorizado a funcionar normalmente. Esse documento é emitido pela prefeitura ou
outro órgão governamental municipal.
O usuário deve acessar o site (empresafacil.ro.gov.br), e registrar sua
solicitação de Alvará.

Público Alvo:
Empreendedores Do Município.

Local de Atendimento
Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira,
das 07h:30min às 13h:30min.
Telefone: (69) 3534-2107.

Documentos Necessários:
Documentos Pessoais do Empreendedor (RG, CNH, CTPS), Contrato Social,
Certificado de Microempreendedor, Alvará do Corpo de Bombeiros.

Prazo Médio de Regularização:
15 Dias.
OBS: Se for estabelecimentos a ser instalado em imóvel locado, apresentar
contrato de locação;
OBS: Se for trabalhar com produtos alimentícios apresentar Alvará da
Vigilância Sanitária.

Órgão Responsável:
Departamento de Fiscalização Urbano.
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IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS E
RURAIS (ITBI)
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), A base de cálculo é
o valor venal ou Real dos bens ou direitos transmitidos, assim entendido
o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado em condições normais de
mercado para compra e venda à vista.

Onde encontro atendimento físico?
Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira,
das 07h:30min às 13h:30min.

Público Alvo:
População em Geral.
Telefone: (69) 3534-2107.

Documentos Necessários:
Requerimento solicitando calculo do ITBI, Documentos Pessoais do
Comprador e Vendedor (RG, CNH, CTPS), Contrato de Compra e Venda, Certidão
de Registro (se imóvel urbano), Certidão de inteiro teor (se imóvel rural).
Órgão Responsável: Departamento de Cadastramento Urbano.
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Gabinete da Prefeita
CONTATO
Responsável: Helma Santana Amorim
Cargo: Prefeita Municipal
Ato/Nomeação:
Endereço:
Rua Marechal Cândido Rondon, 3031- Centro
CEP: 78682-000 – Alto Paraíso-RO
Atendimento: 07h30min-13h30min, de segunda á sexta-feira.
Telefone: (69) 3534-2111/(69) 3534-2107
E-mail: gabinete@altoparaiso.ro.gov.br
Site: www.altoparaiso.ro.gov.br

ATRIBUIÇÕES
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

Administração geral do Gabinete;
Assistência direta e imediata ao Prefeito na sua representação,
relações públicas com a imprensa, autoridades civis e militares, e
com o poder legislativo Municipal;
A recepção e encaminhamento dos expedientes destinados ao chefe
do executivo;
O preparo e publicação dos atos oficiais;
A realização do cerimonial público;
O acompanhamento da tramitação dos projetos normativos na
câmara municipal, de interesse do executivo;
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