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APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim disponibiliza ao cidadão, a CARTA DE SERVIÇOS AO
USUÁRIO, a qual tem por finalidade, proporcionar transparência à gestão do Poder Executivo,
dentro do que dispõe a Lei nº 13.460/2017, com os principais serviços prestados à sociedade,
de acordo com a Lei de Acesso a Informação (LAI)
O documento trata de questões relativas sobre o atendimento ao cidadão nas esferas do Poder
Executivo e é vinculado a Controladoria Geral do Município. Os principais serviços disponíveis
aos cidadãos e usuários, nas páginas seguintes:

EXPEDIENTE
Maxsamara Leite Silva
Controladora Geral
Supervisão e Elaboração da Carta de Serviços conforme Lei 3.460 de 2017.
Ângelo Lúcio Rocha de Lima
Publicação e Divulgação no Portal da Transparência
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação
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 Grupo Controladoria Geral do Município - CGM
À Controladoria Geral do Municipal compete, coordenar e executar o controle interno avaliando
a eficácia do sistema de controle interno através do processo de auditoria contábil, operacional
e de gestão, elaborando relatórios quadrimestrais de cumprimento de metas do PPA( Plano
Plurianual) e da LOA ( Lei Orgânica de Guajará-Mirim), recomendando medidas voltadas ao
seu aprimoramento, fornecendo subsídios para elaboração e expedição de normas de controle
interno, alertar a autoridade administrativa competente, sobre pena de responsabilidade
solidária quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade, avaliar os resultados das
entidades conveniadas, públicas ou privadas, confrontando a forma de aplicação dos recursos
repassados pelo município, acompanhar e avaliar a execução orçamentária e o cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito da administração municipal, emitir parecer final
sobre a auditoria realizada nas áreas contábil, operacional e de gestão, abrangendo todas as
fases do Processo, ou seja, da abertura à liquidação do débito, alertando a autoridade
administrativa quanto à existência de irregularidade ou de ilegalidade em qualquer uma das
fases do Processo, verificar enquadramento e disponibilidade de Dotação Orçamentária para
abertura de Processos de compras, bem como, assinar os relatórios de gestão fiscal
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado.
Endereço da Controladoria Geral: Avenida XV de Novembro , nº 930, Bloco da SEMED –
Prefeitura de Guajará-Mirim.
Telefone Corporativo para contato: (69) 9 8405-0397

 Ouvidoria
A Ouvidoria da Prefeitura de Guajará-Mirim é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo,
viabilizar a participação popular por meio de sugestões, reclamações, denúncias, solicitações,
ou elogios.
Público Alvo: População em geral.
Onde encontro a Ouvidoria? Temos um atendente na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das
08h:00min às 14h:00min.
Serviço on-line: Sim. Acesse o Sistema e-OUV pelo link:
http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicacao
=eouv
Ou, o Sistema e-SIC pelo link:
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http://179.252.20.236//transparencia/index.php?link=aplicacoes/esic/frmesic&nomeaplicacao=
esic
Telefone: (69) 3541 - 3583
Documentos necessários: documentos de Identificação (RG,CNH,CTPS)
Órgão Responsável: CGM – Controladoria Geral do Município

 Grupo – Procuradoria Geral (PROGEM)
À Procuradoria Geral do Município compete:
I - Representar o Município judicial e extrajudicialmente em qualquer juízo ou tribunal, atuando
nos feitos em que ele tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal;
II - Representar, em caráter excepcional, entidade da Administração Indireta em qualquer juízo
ou tribunal, mediante autorização especial do Chefe do Poder Executivo;
III - exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Prefeito e à Administração
Pública Municipal, Direta e Indireta;
IV - Realizar o controle da legalidade da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.
Endereço: Avenida XV de Novembro, nº 930, Ao Lado da COMPLA – Prefeitura de GuajaráMirim.
Telefone para Contato: (69) 3541-3583
Atenção contribuinte! Solicitações relacionadas á processos Judiciais, parcelamento de
dívidas, contestações administrativas, bem como cobranças tidas como indevidas, devem ser
protocoladas junto ao setor de protocolo nos guichês de atendimento da Prefeitura Municipal
(Protocolo da Divisão de Arrecadação - SEMFAZ).

 IPREGUAM - Instituto de Previdencia de Guajará-Mirim
O instituto conta com um plano de previdência que mantém os benefícios de: Auxilio doença;
Salário família; Aauxilio reclusão; Salário maternidade; Aposentadorias, e Pensão por morte.
Público Alvo: Servidores Públicos
Onde Encontro o IPREGUAM? Av: Santos Dumont, nº 893, sala 02, Bairro Serraria. GuajaráMirim.
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E-mail:ipreguam@ipreguam.ro.gov.br
Serviço de Informação ao Cidadão - IPREGUAM
E-mail:esic@ipreguam.ro.gov.br
Documentos Necessários: A direção da unidade deve informar a documentação necessária
para cada serviço.
Telefone: 69 3541-2814
Órgão Responsável: IPREGUAM



Grupo – Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ)

À Secretaria Municipal de Fazenda compete, observado o Princípio da Capacidade
Contributiva, planejar, coordenar e executar a política de receita do município, promover os
registros contábeis referentes à execução ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial, bem como à
ﬁscalização tributária, participar do processo de planejamento e da elaboração do Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, zelar pelo cumprimento das
regras e princípios contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais Legislações
pertinentes à boa gestão econômica e ﬁnanceira do município, sempre de forma integrada
ressalvada as competências dos órgãos de controle.
Endereço: Avenida XV de Novembro , nº 930, Prédio da Prefeitura Municipal.
Telefone para contato: (69) 98426-9332 e (69) 9844-0120
Horário de atendimento: Segunda á sexta-feira, das 08hs:00min ás 14h:00min.

Certidões de Tributos Municipais
A certidão negativa serve para informar qual a situação de uma pessoa física ou jurídica,
diante de um órgão público. Ela é considerada "negativa" quando não há nenhum débito, ou
seja, a situação é regular. Já a certidão positiva com efeito de negativa tem o mesmo valor
que uma certidão negativa de débitos, ou seja, serve para comprovar a regularidade e
adimplência. Isso se observa, quando o contribuinte realiza parcelamento de algum tributo.
Público Atendido: Pessoa Física: Proprietário; Compromissário; Inventariante; ou Procurador;
Pessoa Jurídica: Empresas (Responsável Legal, Contábil ou Procurador/Representante).
Onde Encontro?
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Validação da Certidão On-line: http://179.252.20.236:5660/servicosweb/home.jsf
Atendimento Presencial: Setor de Arrecadação, Avenida XV de Novembro, nº 930, Prédio da
Prefeitura Municipal.
Horário de Atendimento: Presencial: das 08:00h às 14h:00min, de segunda a sexta-feira.
Telefone para contato: (69) 98426-9332
Documentos Necessários: CPF/CNJP ou número dos cadastros imobiliário/mobiliário;
Observação: Solicitação realizada por terceiros deverá estar acompanhada
procuração/carta de autorização do proprietário/compromissário do imóvel/empresa.

de

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 Guajará-Mirim, disponibiliza no Portal da
Transparência uma página para efetuar o login no sistema.
Acesse: http://179.252.20.236:5660/issweb/paginas/login
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 08h:00min ás 14h:00min.
Telefone para contato: (69) 98426-9332
Atendimento Presencial: Setor de Arrecadação, Avenida XV de Novembro, nº 930, Prédio da
Prefeitura Municipal.
Órgão Responsável: SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda

Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU)
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Os carnês de IPTU anualmente são entregues nas residências e nos caixas de atendimento da
Prefeitura.
O contribuinte deve fornecer seus dados pessoais e os dados do imóvel, como número do
setor, quadra e lote. Nos caixas de atendimento, o contribuinte pode negociar a guia do imposto
em atraso, tanto aqueles em exercício ou os que já estejam em Dívida Ativa.
Lembrando que o montante em atraso pode ser até parcelado no balcão de atendimento da
Prefeitura.
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.
Onde encontro? On-line: Acesse: http://179.252.20.236:5660/servicosweb/home.jsf
Atendimento Presencial: Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal, de segunda a
sexta-feira, das 08h:00min às 14h:00min.
Telefone: (69) 98426-9332
Documentos Necessários: Escritura ou contrato de compra e venda do imóvel
Documento de identiﬁcação (RG, CNH, CTPS).
Órgão Responsável: SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda

Isenção de IPTU
Para poder contar com o direito, deve-se fazer o pedido de requerimento a cada 5 (cinco)
anos para atualização cadastral na Secretaria Municipal de Fazenda, Coordenadoria
Municipal de Planejamento.
Público Alvo: Todos os cidadãos aposentados, viúvos e portadores de necessidades
especiais, conforme previsão legal vigente no município.
Formas de Acesso: Presencial, Divisão de Cadastro Imobiliário, Avenida XV de Novembro, nº
930, Prédio da Prefeitura Municipal.
Telefone:
Horário de Atendimento:
Das 08h:00min. às 14h:00min, de segunda a sexta-feira.
Documentos Necessários:
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• Documento de identificação pessoal, RG e CPF;
• Documento do imóvel;
• Carne de IPTU;
• Comprovante de renda (extrato) atualizado;
• Comprovante de residência;
• Certidão de casamento;
• Certidão de óbito (se for viúva);
OBS: Proprietário de imóvel no município e residir no imóvel

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: pago por empresas e profissionais liberais
(médicos, advogados, engenheiros entre outros) que têm base/sede no município, em função
do que recebem de seus clientes por serviços prestados.
Onde Encontro? Presencial, Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal Avenida XV de
Novembro n. 930, Centro, Guajará-Mirim.
Horário de Atendimento: Das 08h:00min. às 14h:00min, de segunda a sexta-feira.
Órgão Responsável: SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda

ITBI – Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis
Imposto sobre Transação Inter vivos de Bens Imóveis: É pago por quem compra terrenos
e construções sobre o valor da transação. O IMTBI é pago no município onde está
localizado o bem, é calculado sobre o valor de mercado do imóvel e o percentual é de 2%
(para imóvel edificado) e de 3% (para imóvel não edificado), conforme a legislação
municipal, o IMTBI rural é calculado conforme a tabela do INCRA. A transmissão da
propriedade do bem só ocorre depois do registro no cartório de registro de imóveis e esse
registro só é feito mediante comprovação de pagamento do ITBI.
Documentos Necessários para emissão ITBI, podem haver outros conforme a
necessidade.
• Cópia RG e CPF
• Cópia do documento da transferência ou do domínio útil, contrato de compra e venda
(Com assinaturas Reconhecidas)
• Cópia de Título (em caso de imóvel rural)
• Cópia da Procuração (Se houver)
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• Cópia da Certidão de Inteiro Teor ou Certidão de Registro
Onde Encontro? Presencial, Setor de Arrecadação, Guichês de atendimento na Prefeitura
Municipal Avenida XV de Novembro n. 930, Centro, Guajará-Mirim.
Horário de Atendimento: Das 08h:00min. às 14h:00min, de segunda a sexta-feira.
Órgão Responsável: SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda

 Grupo – Saúde
 Ouvidoria – SUS
A Ouvidoria do SUS, intermedia as relações entre os cidadãos e os gestores do SUS. Tem o
objetivo de garantir os direitos dos cidadãos, concretizando, dessa forma, o princípio da
eficiência, da ética e da transparência nas relações com a sociedade, bem como para servir de
canal onde se pode fazer todo tipo de denúncias, reclamações, elogios e sugestões, e
solicitações de informações, sobre todo e qualquer procedimento relacionado às prestações da
área da Saúde Municipal. Também é um instrumento de controle social.
Onde Encontro a Ouvidoria - SUS da SEMSAU?
Endereço: AV: Marechal Deodoro n° sem número - Centro ao lado do hospital Regional de
Guajará-Mirim.
Atendimento On-line: E-mail: ouvidoriasemsau@guajaramirim.ro.gov.br
Público Alvo: População em geral.
Onde encontro a Ouvidoria? Temos um ouvidor no Prédio do CAPS, anexo ao Hospital
Regional, de segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 14h:00min.
Serviço on-line: Sim. Acesse o Sistema e-OUV pelo link:
http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicacao
=eouv
Ou, o Sistema e-SIC pelo link:
http://179.252.20.236//transparencia/index.php?link=aplicacoes/esic/frmesic&nomeaplicacao=
esic
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Telefone: Ouvidoria Geral do SUS: 136 e Ovidoria Municipal: 3541 – 3583
Documentos necessários: Documentos de Identificação (RG,CNH,CTPS)
Órgão Responsável: CGM – Controladoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Saúde – (SEMSAU)
A Prefeitura é o principal órgão responsável pela área da saúde, sendo que prefeito e a equipe
de gestão dos serviços, são responsáveis pela Secretaria Municipal de Saúde e, que ainda,
são os responsáveis pelas ações e serviços de saúde naquele local. Logo, tanto
a criação de políticas públicas municipais, como a aplicação de políticas nacionais e estaduais
devem ser feitas pela equipe do município.
O planejamento de ações no Sistema Único de Saúde em âmbito local dependerá de recursos
próprios do município (mínimo de 15% de sua receita) e dos repassados pela União e pelo
Estado.

Cartão de Usuário do SUS
O cartão do SUS, é um cartão emitido pelo Governo Federal que permite que qualquer cidadão
brasileiro ou residente no país realize vários procedimentos procedimentos médicos gratuitos
no SUS mesmo quem paga plano de saúde.
Em todo cartão vem com um número de identificação, único pessoal que serve para identificar,
você em meio aos outros usuários e seu histórico médico na rede pública.
Como Fazer?
Você deve comparecer ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde ou se quiser adiantar o
cadastramento, pode fazer um pré-cadastro on-line e levar o protocolo impresso juntamente
com seus documentos até o sertor responsável na secretaria de saúde. Apos a conclusão do
cadastro, a carteirinha SUS, sera impressa na hora e entregue.
Documentos necessários:





Documento de identificação com foto, como RG.
Certidão de Nascimento ou Casamento
Comprovante de Residencia
CPF

Onde Encontro o Cartão SUS? O serviço é prestado na Secretaria de Saúde, Avenida anexa
ao Hospital Regional.
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UBS - Unidades Básicas de Saúde
O atendimento nas UBS's atua na prevenção de doenças e promove hábitos saudáveis na
população atendida. Entre os atendimentos médicos estão, clínicos gerais, ginecologistas,
pediatras, odontologistas, equipes de enfermagem, Unidades de Saúde da Família (médicos
generalistas), equipes multidisciplinares para atendimento, pré-natal, vacinação calendário
entre outras campanhas. É a porta de entrada, para encaminhamentos aos demais
atendimentos do Sistema Público de Saúde de Guajará-Mirim.
Serviços prestados pelas UBS´s:








Realização de curativo;
Tomar vacinas;
Fazer inalações;
Ter tratamentos odontológico;
Coleta de exames laboratoriais;
Receber medicação básica;
Encaminhamento para atendimento com médicos especialistas.

Além disso, por meio do Postinho de Saúde em Guajará-Mirim – RO as pessoas podem ter
acesso a ações de prevenção e tratamento relacionados a saúde da mulher.
Sem contar com as ações relacionadas a saúde da criança, planejamento familiar, prevenção
de câncer, pré-natal, cuidados relacionados as doenças crônicas, tais como diabetes e
hipertensão.
Público Alvo: Moradores de Guajará-Mirim, que residam nas áreas de abrangência das
respectivas unidades básicas de saúde. Para ter acesso o usuário deve comparecer à UBS
mais próxima de sua residência para agendamento conforme necessidade de cada caso.
Onde encontro uma UBS?







Unidade Básica de Saúde Sandoval Meira - Avenida José Bonifácio, n. 455 - Serraria,
Guajará-Mirim.
Unidade Básica de Saúde Delta Oliveira Martinez - Avenida 08 de Dezembro, 6115 –
Jardim Esmeralda, Guajará-Mirim.
Unidade Básica de Saúde Altamiro Barroso - Avenida 08 de Dezembro, n. 6115 –
Jardim Esmeralda, Guajará-Mirim.
Unidade Básica de Saúde Raimundo Rodrigues - Distrito do Iata, Guajará-Mirim.
Centro de Saúde Carlos Chagas - Avenida 12 de Julho c/ Pedro Eleotério, n. 664,
Caetano - Guajará-Mirim.
Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Agostinho - Avenida Aluísio Fereira, n. 1929,
Bairro 10 de Abril, Guajará-Mirim.
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Centro Odontológico – Francisca Eunice Maciel – Avenida Guaporé, n. 835, Planalto
Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Salete Stoff – Distrito de Surpresa, GuajaráMirim.
Documentos Necessários:





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

Serviço On-line: Não Possui.
Horário de Funcionamento: das 8h:00min a 12h:00min das 14h:00min às 18h:00min.
Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim

HRPS – Hospital Regional do Perpétuo Socorro
Atendimento 24 horas, para pacientes que necessitem de pequenas intervenções ou
procedimentos mais simples, clinica médica - consultas, realização de exames
laboratoriais, pediátrica, observação ou que precisem de internação. Os casos mais graves
são regulados e encaminhados para capital Porto Velho.
Público Alvo: Qualquer cidadão, (criança, adulto ou idoso) que se encontre em situação de
urgência ou emergência que precise de atendimento neste tipo de unidade.
O Hospital Regional do Perpétuo Socorro, está localizado na Avenida Marechal Deodoro, S/N
- Centro, Guajará-Mirim.
Serviço Online: Não possui.
Telefone: (69) 3913-1533 e 192
Documentos Necessários: Documento de identiﬁcação válido (RG ou Registro de Nascimento),
comprovante de residência e cartão do SUS.
Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Guajará-Mirim

Hospital Bom Pastor – Unidade Pró-Saúde
Maternidade
O Maternidade de Guajará-Mirim, funciona 24horas e é um está situada em uma instituição
filantrópica que atende as mães que desejam dar à luz através de partos normais ou cesarianas
reguladas pelo SUS, em segurança. Além das instalações especíﬁcas, as mamães contam
também, com uma equipe médica especializada.
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Público Alvo: Mulheres quem precisem de atendimento neste tipo de unidade. O
encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de Saúde.
Onde Encontro a Maternidade?: Hospital Bom Pastor – Unidade Pró Saúde, Na Avenida
Pimenta Bueno, 663 - Centro, Guajará-Mirim - Ao lado da Prefeitura Municipal.
Serviço Online: Não possui.
Telefone: (69) 3541-3111

CAPS Nossa Casa – Centro de Atenção Psicossocial.
O CAPS NOSSA CASA de Guajará-Mirim é um serviço de atenção a pessoas com
necessidades relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade,
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo etc, e pessoas
com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, como álcool,
cocaína, crack e outras drogas.
O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma estratégia de atenção fundamental
para a identiﬁcação das necessidades assistenciais, alívio do sofrimento e planejamento
de intervenções medicamentosas e terapêuticas, se e quando necessárias, conforme cada
caso.
Para receber atendimento no CAPS o paciente pode procurar uma unidade por livre e
espontânea vontade, ou ele pode ser encaminhado pela Estratégia Saúde da Família,
encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde, ou alguma outra instituição. Ao
chegar, o paciente é analisado pelo profissional de plantão, para entender o quadro clínico que
ele se encontra.
Público Alvo: Pessoas que precisem de atendimento neste tipo de unidade.
Onde Encontro o CAPS? Avenida Presidente Dutra, s/n, Centro, Guajará-Mirim, anexo ao
Hospital Regional do Perpétuo Socorro.
Serviço Online: Não possui.
Telefone: (69) 3913-1042
Documentos Necessários: Documento de identiﬁcação válido (RG ou Registro de
Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS.
Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim

Medicamentos – Farmácia Municipal
Solicitação e/ou Reclamação sobre a falta de algum remédio, Insumo, alimentação enteral,
etc (distribuídos pelo SUS) .
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Público Alvo: Paciente com prescrição médica de proﬁssional da rede municipal para o
material pleiteado.
Onde Encontro a Farmácias Municipais?
Farmácia do Hospital Regional
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, S/N - Centro, Guajará-Mirim.– no
Hospital Regional do Perpétuo Socorro.

prédio do

Farmácia do Serviço de Assistência Especializada - SAE
Endereço: Avenida Presidente Dutra, S/N - Centro, Guajará-Mirim.– ao lado do prédio do
CAPS.
Farmácia da Unidade Básica de Saúde Raimundo Rodrigues
Endereço: Distrito do Iata, Guajará-Mirim.
Farmácia da Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Salete Stoff
Endereço: Distrito de Surpresa, Guajará-Mirim.
Farmácia da Unidadade Básica de Saúde Delta Oliveira Martinez/Altamiro Barroso
Endereço: Avenida 08 de Dezembro, 6115 – Jardim Esmeralda, Guajará-Mirim.
Farmácia do Centro de Atenção Psicosocial – CAPS
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, S/N - Centro, Guajará-Mirim.– no prédio do CAPS.
Farmácia do Centro de Saúde Carlos Chagas
Endereço: Avenida 12 de Julho c/ Pedro Eleotério, n. 664, Caetano, Guajará-Mirim – no
prédio do Centro de saúde.
Obs.:
Saiba
quais
os
medicamentos
disponíveis
em:
http://www.guajaramirim.ro.gov.br/relacao-de-medicamentos-ofertado-pela-semsau/
Serviço Online: Não possui.
Documentos Necessários: Documento de identiﬁcação válido (RG ou Registro de
Nascimento), cartão do SUS e receita médica.
Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim
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NUVEPA - Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Atua na coordenação, em nível municipal, e execução de ações específicas de programas
definidos pelo Ministério da Saúde, dentre os quais: Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (DANTS), Programa Nacional de Imunizações (PNI), Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM), Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN),
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 medicações para agravos de doenças
epidêmicas (malária, esquistossomose, influenza, e toxoplasmose em gestantes Instituído
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.
Público Alvo: População Urbana, Rural e Ribeirinha, Animais domésticos.
Onde Encontro o NUVEPA? Atendimento Presencial: Avenida Dr. Lewerger, n. 2923,
10 de Abril, Guajará-Mirim.
Serviço Online: Não possui.
Horário de Funcionamento: das 08h:00min às 14h:00min
Telefone: (69) 3541-6123

Setor de Endemias
Atua no combate aos vetores de endemias como: dengue, febre amarela, leishmaniose,
malária, doença de chagas. Com objetivo pesquisar comportamento de vetores, uso de
larvicida e inseticida, quando necessário, fazer levantamento de índice de infestação, visita
domiciliar, eliminação de criadouro de Aedes, visitas em ponto estratégico e aplicação de UBVs
(borrifação) pesado e portátil. Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre o
fornecimento dos serviços. Qualquer usuário pode se dirigir ao prédio das endemias para
solicitação dos serviços, ou denunciar aéreas afetadas.
Público Alvo: Residências, empresas e comércios.
Onde encontro o setor de endemias? Atendimento Presencial: Avenida Dr. Lewerger, n. 2923,
10 de Abril, Guajará-Mirim.
Serviço Online: Não possui.
Horário de Funcionamento: das 08h:00min às 14h:00min
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Telefone: (69) 3541-6123

Unidade de Vigilância Sanitária – Alvarás de Saúde
A Unidade de Vigilância Sanitária tem por objetivo, o desenvolvimento de ações que possam
garantir que os produtos, assim como serviços prestados tenham um nível de qualidade que
elimine ou minimize a possibilidade de ocorrência de efeitos nocivos à saúde provocados pelo
consumo de bens e da prestação de serviços impróprios.
As ações são de caráter educativo (preventivo), normativo (regulamentador), ﬁscalizador e em
última instância, punitivo. Também realiza fiscalizações em estabelecimentos tipo bares,
lanches e restaurantes que só abrem a noite, e bancas de tacacá que abrem ao entardecer.
Serviços prestados: O administrativo – serviço interno: emite ordem de serviço, emite licenças,
declarações, parecer nos processos administrativos sanitários, análise de processos de
licenciamento – Alvarás de Saúde.
Estes serviços servem à alimentação de banco de dados, alimentação do sistema da rede sim
e protocolos de processo. Externo – serviço externo: a fiscalização emite termo de inspeção,
notificações, lavra infrações, interdição, relatório de inspeção, conferência em armários de
medicamento controle especial e fiscalização conforme pactuação com o Estado, entre outros.
Público Alvo: Estabelecimentos públicos e comerciais em geral.
Onde Encontro a UVS? Na Secretaria de Saúde, Avenida Marechal Deodoro, s/n, Centro,
Guajará-Mirim.
Telefone: (69) 3541-2481
Horário de atendimento: das 08h:00min ás 14h:00min e atendimento de denúncias em qualquer
horário e dia.
Documentos Necessários: Caso seja necessário, RG, CPF e Comprovante de Residência para
a confecção da ordem de serviço. Ainda podem serapresentados formulários específicos de
notificação, lacres de interdição, formulários de coleta para análise fiscal laboratorial. O fiscal
leva as amostras pra o LACEN em Porto Velho.
Poderá ser necessário o pagamento de taxas, emitidas junto ao setor de arrecadação na
Prefeitura.
Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim.

 Grupo - Secretaria Municipal de Admistração
Documento – Emissão da Carteira de Identidade.
Para garantir mais acesso do cidadão à carteira de identidade, a Prefeitura de GuajaráPREFEITURA MUNICIPAL DE
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Mirim, ﬁrmou termo de compromisso com a Polícia Civil e o Governo do Estado de
Rondônia. A emissão do RG passou a ser feita na Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim,
por meio de agendamento, no Prédio da Prefeitura, atualmente no Bloco da anexo ao
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
É rápido, simples e prático.
Obs.: Este setor também atende a encaminhamentos realizados pela Secretaria do
Trabalho e Assistência Social – SEMTAS/CRAS.
Público Alvo: População em geral.
Onde Encontro? Av. XV de Novembro n. 930, Centro Guajará-Mirim.
Serviço Online: Não.
Telefone: (69)
Horário de Funcionamento: 08h:00min às 14h:00min
Documentos Necessários: Registro de Nascimento, comprovante de
residência e 02 fotos 03X04
Órgão Responsável: Prefeitura Municipal e SEMTAS (encaminhamentos do CRAS)

Junta de Alistamento Militar
Para todos os homens brasileiros, se alistar no exército é algo obrigatório. O serviço militar sem
sombra de dúvidas agrega muito para a formação do jovem, dando valores morais e éticos, o
que faz interagir melhor com a sociedade. Ele é obrigatório para todos os jovens brasileiros do
sexo masculino que está completando 18 anos. Ou seja, se você atingir essa idade em 2020,
você tem até junho para fazer o alistamento no quartel. Já as mulheres podem ingressar no
serviço, mas não é obrigatório como para os homens. Caso você não faça a inscrição nesse
período, e sim depois dos 6 meses, você automaticamente será encaminhado para a seleção
do ano seguinte.
Documetos necessários:
 Certidão de Nascimento, Casamento ou documento de identidade (RG, Carteira de
Trabalho, passaporte, carteira de identificação funcional);
 Para quem é naturalizado, deverá levar a Certidão de Naturalização;
 No caso de índios, leva o registro de emancipação;
 2 fotos 3×4;
 Comprovante de residência.
Endereço: v. 15 de Novembro - Tamandaré, Guajará-Mirim.
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Horário de Atendimento: 08h:00min às 14h:00min

 Grupo Assistência Social
SEMTAS-Secretaria de Trabalho e Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social implementa a política de assistência social do
município, voltada ao atendimento dos interesses sociais e aspirações da população em
situação de risco social; trabalha as políticas setoriais visando o combate à pobreza, a garantia
dos mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências e a universalização
dos direitos sociais; propicia a participação da população, por intermédio de organizações
representativas, na formulação das políticas sociais e no controle das ações; atua na
coordenação dos programas de amparo à família, às mulheres, ao idoso, às pessoas com
deficiência, à população em situação de rua, e às crianças e adolescentes em situação de risco;
coordena as políticas de promoção da igualdade racial e de gênero, bem como de combate a
todas as formas de discriminação; Além de tudo isso, sua função é também gerir o Fundo
Municipal de Assistência Social.
Onde Encontro? Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Telefone: (69) 3541-5546

CTDCA e CMDCA - Conselho Tutelar
O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos
direitos das crianças e dos adolescentes do Município, na Zona Urbana e Rural e de mais
Distritos. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em
conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função de
conselheiro constitui serviço público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea, de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Público Alvo: Crianças e Adolescentes em situação de risco.
Onde Encontro o Conselho Tutelar? Avenida 15 de Novembro, nº 2811 – Bairro Caetano,
Guajará – Mirim
Horário de Funcionamento: 08h:00min às 14h:00min e em regime de plantão.
Serviço On-line: Não.
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Telefone: (69) 99942-9724 - Plantão / (69) 3913-1523 / DISQUE 100 – Denúncia

Instituição de Acolhimento “Doce Lar” (IADL) – ABRIGO MUNICIPAL
Atende a crianças e adolescentes encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou pela Justiça através
da Vara da Infância, após a averiguação da exposição à situação de risco, negligência e/ou
abandono, cujos vínculos com as famílias de origem encontram-se total ou parcialmente
rompidos e que estejam numa faixa etária avançada, doenças crônicas, deficiências físicas e
mentais, soropositivas, etc., sendo que tais características as que reduzem as possibilidades
de inserção em família substituta.
Público Alvo: Crianças e Adolescentes em situação de risco.
Onde Encontro o Centro de ConviVência? Endereço: Duque de Caxias, 1455, Guajará-Mirim –
RO, Bairro 10 de Abril.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, diariamente.
Serviço Online: Não.
Telefone: (69) 3541-7220.
Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a documentação necessária
para cada serviço.
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares Esplendor
do Distrito do Iata
O Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos (SCFV) complementa o trabalho
social com famílias ofertado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias
(PAIF), e, pelo, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos
(PAEFI) da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Realiza
atendimentos em grupo, organizados conforme a idade dos usuários, ofertando atividades
artísticas, culturais, de lazer e esportivas.
Público Alvo: O público prioritário do serviço são crianças, adolescentes e pessoas idosas:



Em situação de isolamento;
Trabalho infantil;
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Vivência de violência e/ou negligência;
Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos;
Em situação de acolhimento;
Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
Egressos de medidas socioeducativas;
Situação de abuso e/ou exploração sexual;
Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
Crianças e adolescentes em situação de rua;
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

Onde Encontro o Centro de ConviVência? Endereço: Av. Território Federal de Rondônia, n.
1583, Distrito do Iata.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, diariamente.
Serviço Online: Não.
Telefone: (69) 3541-5546

 Grupo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)atua como a principal porta de entrada
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dada sua capilaridade nos territórios e é
responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de
vulnerabilidade e risco social. O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso
das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Faz a oferta do
serviço PAIF e outros programas e/ou projetos socioassitenciais. Estrutura-se, assim, como
porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a rede de Proteção Básica
e referência para encaminhamentos à Proteção Especial.
É através dele que famílias consideradas em situação de extrema pobreza (que estão incluídas
pelo Plano Brasil Sem Miséria), tem acesso a serviços para cadastrar e acompanhar os
programas de transferência de renda.
Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco.
Onde Encontro o CRAS? Av. Estevão Corrêa, n. 5763 - Jardim das Esmeraldas, Guajará-Mirim
– RO. Final da Avenida Princesa Isabel no Predio da Antiga Funasa.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAJARÁ-MIRIM

21

Documentos necessários: a direção da unidade, deve informar a documentação necessária
para cada serviço.
Serviço On-line: Não.
Telefone: 3541-1107
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

CRAS – Ouvidoria
Recebe as demandas, como dúvidas, reclamações, sugestões, ou elogios sobre os serviços
prestados pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.
Público Alvo: População em geral.
Onde encontro a Ouvidoria do CRAS? Nas dependencias do Prédio do CRAS, podem
recpcionadas as demandas relacionadas ao serviço lá o cidadão encontrará uma urna ou caixa
de coleta, onde também poderá depositar as dúvidas, reclamações, sugestões, ou elogios. Ou,
podem ser realizadas na Ouvidoria Municipal que fica no prédio da Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 14h:00min.
Serviço on-line: Sim. Acesse o Sistema e-OUV pelo link:
http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicacao
=eouv
Ou, o Sistema e-SIC pelo link:
http://179.252.20.236//transparencia/index.php?link=aplicacoes/esic/frmesic&nomeaplicacao=
esic
Telefones: Ouvidoria Geral do CRAS: 3541-1107 e Ovidoria Municipal: 3541 - 3583
Documentos necessários: Documentos de Identificação (RG,CNH,CTPS)
Órgão Responsável: CGM – Controladoria Geral do Município e SEMTAS

CRAS - Documentos (Primeiro Cadastro)
Para ter acesso aos programas sociais oferecidos pelo Governo Federal você deve se dirigir
ao CRAS de Guajará-Mirim portando os documentos abaixo:
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Certidão de Nascimento (para solteiros)
Certidão de Casamento (para casados ou divorciados)
RG (a partir de 16 anos)
CPF (a partir de 16 anos)
PIS/PASEP/NIS
Carteira de Vacinação (para menores de 7 anos)
Título de Eleitor (a partir de 18 anos)
Carteira de Trabalho (a partir de 16 anos, mesmo que não esteja registrada)
Holerite recente (caso esteja trabalhando)
Extrato de benefício do INSS (pessoas que recebam algum benefício: aposentadoria,
pensão, BPC, etc).
Declaração Escolar (atualizado: pessoas de até 18 anos em creches ou escolas)
Comprovante de Residência (recente: máximo 02 meses)
Atestado de Óbito (caso algum morador já cadastrado tenha falecido)
Guarda de Menores (caso algum morador desta casa não esteja com o pai ou a mãe).

Onde Encontro? Av. Estevão Correia, nº 5763 – Bairro Jardim das Esmeraldas, Guajará- Mirim.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h:00min.
Serviço Online: Não.
Telefone: (69) 3541-1107
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Bolsa Família
O Programa CRAS Bolsa Família em Guajará-Mirim – RO, baseia-se na garantia de renda,
inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos e tem como eixos principais a
transferência de renda, o cumprimento das condicionalidades e articulação com ações e
programas complementares. Tem como público-alvo, indivíduos e famílias cuja renda seja
identificada como extremamente pobres ou pobres. A unificação dos programas de
transferências de renda no Brasil, operada pelo Programa Bolsa Família é realizada sob
responsabilidades partilhadas entre a União, os Estados, sociedade e municípios.
Obs.: Para o primeiro registro no cadastro no Programa Bolsa Família, a pessoa precisa
comparecer inicialmente ao prédio do CRAS, para ao preenchimento do Formulário
principal de cadastramento.
Onde Encontro o Bolsa Família? Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
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Serviço On-Line: Não.
Telefone: 69 3541-5546
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

CadÚnico / Programa Bolsa Família
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identiﬁca
e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o Governo conheça melhor a realidade
socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características da
residência, identiﬁcação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre
outras. É utilizado para acesso a diversos benefícios ofertados por programas sociais do
Governo Federal, tendo como principal usuário o Programa Bolsa Família e como característica
central a intersetorialidade. A gestão do cadastro acontece de maneira partilhada entre o
Estado, Governo Federal e Municípios, que possuem responsabilidades específicas.
O município é protagonista do processo de gestão definido para o cadastramento único,
cabendo a este, identificar e inscrever as famílias, atentando para a importância da inclusão da
população socialmente mais vulnerável.
Obs.: Para o primeiro registro no cadastro no Cadastro Único, a pessoa precisa
comparecer inicialmente ao prédio do CRAS, para ao preenchimento do Formulário
principal de cadastramento.
Onde Encontro o CadÚnico? Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
Serviço On-Line: Não.
Telefone: 69 3541-5546
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

CadÚnico - Ouvidoria
Recebe as demandas, como dúvidas, reclamações, sugestões, ou elogios sobre os serviços
prestados pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
Público Alvo: População em geral.
Onde encontro a Ouvidoria do CadÚnico? Nas dependencias do Prédio da SEMTAS, podem
recpcionadas as demandas relacionadas ao serviço lá o cidadão encontrará uma urna ou caixa
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de coleta, onde também poderá depositar as dúvidas, reclamações, sugestões, ou elogios. Ou,
podem ser realizadas na Ouvidoria Municipal que fica no prédio da Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta-feira, das 08h:00min às 14h:00min.
Serviço on-line: Sim. Acesse o Sistema e-OUV pelo link:
http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicacao
=eouv
Ou, o Sistema e-SIC pelo link:
http://179.252.20.236//transparencia/index.php?link=aplicacoes/esic/frmesic&nomeaplicacao=
esic
Telefones: Ouvidoria Geral do CadÚnico: 69 3541-5546 e Ovidoria Municipal: 3541 - 3583
Documentos necessários: Documentos de Identificação (RG,CNH,CTPS)
Órgão Responsável: CGM – Controladoria Geral do Município e SEMTAS

PROGRAMA BPC – Benefício de Prestação Continuada
O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola
de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Isso é feito por meio de ações Inter
setoriais com a participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. É uma
iniciativa interministerial, que envolve os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), Educação (MEC), Saúde (MS) e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH).
Entre os principais objetivos estão à identificação das barreiras que impedem ou dificultam o
acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o
desenvolvimento de ações Inter setoriais, envolvendo as políticas de Assistência Social, de
Educação, de Saúde e de Direitos Humanos. Para identificar essas barreiras, são aplicados
questionários aos beneficiários durante visitas domiciliares. Posteriormente, é realizado o
acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), e das ações Inter setoriais desenvolvidas pelos
grupos gestores do Programa

BPC - Idoso e BPC – Deficiente
Os benefícios consistem no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com
65 anos ou mais e pessoas com deficiência, de qualquer idade, cuja renda familiar por pessoa
seja inferior a 1/4 do salário mínimo por mês e que comprovem não possuir meios de se
sustentar ou de ser sustentado pela família. É um benefício individual, não vitalício e
intransferível. Instituído pela Constituição Federal de 1988, o BPC integra a Proteção Social
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Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com
os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a
proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias. É um benefício financiado
integralmente com recursos do Governo Federal.
Público Alvo: Idosos, Crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos.
Enderço: Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Telefone: (69) 3541-5546
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.

CRAS - Prestação de Benefícios Eventuais
Cestas Básicas
Benefício Eventual: Alimentação emergencial – Destinada às famílias residentes em
Guajará-Mirim, que declararem situação de insegurança alimentar e nutricional. A primeira
solicitação é realizada na acolhida e as próximas solicitações ficam a critério do profissional
que avalia as necessidades durante visita domiciliar. Poderá ser concedida mais de uma cesta
básica por mês, desde que comprovada necessidade. A cesta é entregue na residência da
família pelo servidor da SEMTAS, no prazo máximo de uma semana, a contar da data de
solicitação;
Obs.: Famílias beneficiadas devem estar escritas no Cadastro Único.
Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.
Localização: Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Telefone: (69) 3541-5546

Fornecimento de Ataúdes
Benefício eventual – Auxílio por Morte. Integra os benefícios eventuais previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) e têm como objetivo reduzir vulnerabilidades
provocadas por morte de membro da família. O Benefício por Morte pode ser concedido,
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cumulativamente, nas formas de PECÚNIA e BENS DE CONSUMO (ataúdes despesas de
funeral e translado) e/ou RESSARCIMENTO;
Obs.: Famílias beneficiadas devem estar escritas no Cadastro Único.
Documentos necessários:










Renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, vigente na data do
requerimento;
O beneficiário deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico;
Caso o beneficiário não esteja cadastrado, o preenchimento do CadÚnico deve ser
providenciado logo após a concessão do benefício;
Apresentação de Atestado de Óbito e Guia de Sepultamento;
Apresentação do documento de identificação com foto;
Apresentação de CPF;
Apresentação de documentos que comprovem a renda, sendo aceita, para esse fim, a
declaração assinada pela própria pessoa ou por terceiros, a pedido, diante da situação
de não saber ou poder assinar;
Apresentação de comprovante de residência no Distrito Federal, por meio de conta de
água, luz, telefone, IPTU, ou declaração de domicílio assinada pela própria pessoa ou
por terceiros, a pedido, diante da situação de não saber ou poder assinar (não precisa
autenticar em cartório). Os documentos devem ser originais.

Público Alvo: Público em geral, desde que estejam devidamente cadastradas.
Endereço: Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Telefone: (69) 3541-5546

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da
política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de
risco social ou tiveram seus direitos violados.
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e
Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do
serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.
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Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, como:
violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar
devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil;
discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do
Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à
Comunidade por adolescentes, entre outras.
Onde encontro o CREAS? Endereço: Avenida Princesa Isabel, nº 3566 – Bairro 10 de Abril,
Guajará-Mirim.
Telefone: (69) 3541-2101
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, diariamente.
Serviço on-line: Não.
Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a documentação necessária
para cada serviço.
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Programa Criança Feliz (Em breve)
O Projeto Criança Feliz visa orientar os pais ou cuidadores de crianças de 0 a 3 anos e de
crianças de até 06 anos que recebem auxilio do BPC ou amparada pela Unidade de
Acolhimento, sobre seu desenvolvimento infantil integral da primeira infância. Visa também
apoiar as gestantes e a família na preparação do nascimento da criança e nos cuidados
parentais. Colaborar no fortalecimento dos vínculos e o papel da família para o desempenho
da função de cuidado, proteção e educação da criança.
O programa encontra-se em fase de formalização.
Público alvo: Crianças de 0 a 3 anos, crianças até 6 anos que recebem auxilio do BPC ou
amparada pela unidade de acolhimento.
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Assistência Social

Passe Livre Federal – Carteira do Idoso
Garante o acesso de idosos à gratuidade ou ao desconto de, no mínimo, 50% no valor das
passagens interestaduais – ônibus, trens ou barcos – é um direito garantido pelo Estatuto do
Idoso. Pela legislação, no sistema de transporte coletivo interestadual, as empresas
reservarão duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois
salários mínimos. A carteirinha federal ou passe livre federal para viagens interestaduais tem
validade de dois anos, contados a partir da data de expedição, em todo território nacional.
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Quando não há mais vagas gratuitas, o beneficiário pode ter desconto de, no mínimo, 50%
sobre o preço das passagens.
Público Alvo: Pessoas com 60 anos de idade ou mais e que não tenham como comprovar
renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos.
Documentos Necessários:







Certidão de nascimento ou casamento;
Carteira de identidade ou carteira de trabalho e Previdência Social
CPF;
Título de Eleitor;
Comprovante de Residência;
02 Fotos 3x4;

Onde Encontro Passe Livre Federal? Av. Benjamin Constant, 448 - Centro, Guajará-Mirim
Serviço On-Line: Não.
Telefone: 69 3541-5546
Órgão Responsável: SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

 Grupo Meio Ambiente
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela preservação, manutenção
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no Município,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, conciliando-o aos interesses da segurança de
sua comunidade e à proteção dos ecossistemas, em benefício das gerações atuais e futuras.
Segundo a Lei Municipal nº 1.120-GAB.PREF/06 de acordo com os artigos 1º ao 3º, onde se
encontram os dispositivos para promoção da Política Municipal de Meio Ambiente, a ser
conduzida por um conjunto de instituições articuladas no Sistema Municipal de Meio Ambiente,
utilizando-se de instrumentos de gestão ambiental.
Das ações resultam atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento, objetivando
manter a qualidade ambiental.
Onde encontro a SEMMA? Av. Salomão Justiniano de Melgar, Planalto Guajará-Mirim - RO,
76850-000
Telefone:
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Serviço on-line: Não
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.

Expedição de Certidões de Viabilidade Ambiental – Autorização Ambiental.
A certidão de viabilidade ambiental: é uma autorização requerida pelo interessado ao órgão
ambiental, para obtenção de informações sobre a viabilidade de localização do seu
empreendimento. Permite assim verificar a localização, instalação, ampliação e a operação
de estabelecimentos e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que sobre
qualquer forma, possam causar degradação ambiental ou causar significativa alteração no
entorno imediato, inclusive possibilita informar sobre a existência de eventuais limitações que
poderão inviabilizar um projeto.
É um procedimento técnico-administrativo (Decreto) emitido em convênio entre a Secretaria
Municipal de meio Ambiente e o Órgão Estadual Ambiental competente.

Certidões de Viabilidade Ambiental: Abertura de Processo Padrão –
Protocolo Geral
A Viabilidade Ambiental é expedida após as verificações necessárias e vistorias técnicas,
solicitada por pessoa física ou jurídica de direito privado ou público, constatando a
conformidade do empreendimento ao local em que se pretende instalar ou conforme as
legislações pertinentes, municipais, estaduais ou federais.
Fluxo:
1 º Abertura do processo
2 º Pagamentos de taxas
3º Análise de documentos
4º Vistoria Técnica
5 º Solicitação atendida
6 º Retirar a licença na SEMMA
Prazo de respostas: Em até 30 dias.
Observação: Dentre estes, empresas ou empreendimentos que exerçam atividades: efetiva
ou potencialmente poluidores; que dependam de estudo prévio de impacto ambiental; que
exerçam atividades de extração, beneficiamento, comercialização, armazenamento,
transporte, ou utilização e recursos ambientais, tóxicos ou explosivos; que interfiram, direta
ou indiretamente nos sistemas hídricos; que modifiquem o uso do solo, parcelamento,
loteamento, construção ou urbanização; atividades de movimentação de terras de qualquer
finalidade, superiores a 100m³ (cem) metros cúbicos.
Documentos necessários:
Extração Mineral:


Requerimento padrão;
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Título de propriedade do terreno;
Autorização do proprietário ou autorização judicial;
Autorização ou licença do Departamento Nacional da Produção Mineral, nos casos em
que a legislação federal a exige;
Autorização ou licença do órgão estadual de meio ambiente.

Projetos Urbanísticos - Loteamentos, Condomínios ou Similares:
Observação: A empresa além das demais disposições da Lei Municipal nº 1.120GAB.PREF/06, o requerente apresentará representação cartográfica do empreendimento, na
escala 1:5000 ou de maiores detalhes conforme a natureza do empreendimento, e memorial
descritivo contendo:






Caracterização dos recursos hídricos, especificando a bacia hidrográfica e a
classificação das águas;
Cadastro e descrição das áreas arborizadas, especificando seu porte, importância
ecológica e fauna associada;
Caracterização e medidas necessárias de proteção da vegetação de preservação
permanente, segundo o disposto na legislação federal, estadual e na Lei Municipal nº
1.120-GAB.PREF/06;
Concepção da solução para esgotamento sanitário, com disposição final de acordo
com os artigos 167, 168 e 169 na Lei Municipal nº 1.120-GAB.PREF/06
Concepção da solução para o abastecimento d’água, nos casos de impossibilidade de
ligação à rede pública.

Para demais licenças e autorizações consulte o link:
Documentos necessários abertura de processos, Alvarás e Licenças:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requerimento padrão;
Documento da propriedade ou contrato de locação;
Croqui de acesso;
Layout do empreendimento;
Contrato social e última alteração ou requerimento de empresa;
Cópia dos documentos pessoais do proprietário: CPF e RG;
Cartão CNPJ no caso de pessoa jurídica;
Cópia da taxa de vistoria;
Cópia da taxa da certidão;
Certificado do corpo do bombeiro.

Observação: Poderão ser exigidos outros documentos, conforme a necessidade.
Onde Encontro estes serviços? Protocolo Geral: Prédio da Prefeitura Municipal de GuajaráMirim, Setor de Arrecadação, para apresentar o requerimento e os devidos documentos, após
o processo é encaminhado para a SEMMA, onde você poderá acompanhar os trâmites: Av.
Salomão Justiniano de Melgar, Plananlto, Guajará-Mirim - RO, 76850-000.
Telefone:
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Serviço on-line: Não
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.

Corte e Poda de Árvores no Perímetro Urbano - Autorização
Na lei Municipal de Política de Meio Ambiente, Lei Municipal nº 1.120-GAB.PREF/06, no
capítulo II da Flora e da Arborização, dentro do art. 152 demostra que a cobertura vegetal é
considerada patrimônio ambiental do Município, sendo assim, é proibido, no âmbito municipal
cortar vegetação de porte arbóreo, sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA
e impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação de preservação permanente.
É expressa a obrigação no artigo 55 de que o corte e/ou derrubada de árvores não protegidas
pela imunidade de corte, situadas em propriedade pública ou privada, no perímetro urbano,
ficam subordinadas à autorização da SEMMA, para qualquer que seja a finalidade do
procedimento.
Onde Encontro estes serviços? Protocolo Geral: Prédio da Prefeitura Municipal de GuajaráMirim, Setor de Arrecadação, para apresentar o requerimento e os devidos documentos, após
o processo é encaminhado para a SEMMA, onde você poderá acompanhar os trâmites: Av.
Salomão Justiniano de Melgar, Planalto, Guajará-Mirim - RO, 76850-000.
Processo padrão: Após vistoria e registro de fotos a SEMMA emite a autorização para a
realização do corte ou poda da arvore.
Fluxo:
1 º Abertura do processo
2º Vistoria Técnica
3 º Retirar Autorização.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Documentos necessários:





Requerimento padrão de solicitação de corte ou poda de árvore;
Documentação pessoal (RG, CPF);
Comprovante de endereço (energia, água ou similar);
Recolhimento de taxa de expediente;

Quem pode solicitar este serviço: Pessoa física ou jurídica de direito privado ou público.

Denúncias Ambientais
As denúncias poderão ser anônimas, via Ouvidoria (telefone e internet), ou ainda, o cidadão
poderá comparecer na SEMMA no endereço: Av. Salomão Justiniano de Melgar, Planalto,
Guajará-Mirim - RO, 76850-000.
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Para registrar a denúncia é necessário passar as informações detalhadas, o local e o assunto
da denúncia que poderá ser, entre outros: (Disposição inadequada de Resíduos, Empresa
Irregular, Terreno Baldio, Poluição Sonora, Queimadas, Área de Preservação, Fossa
vazando, e outros ao qual estão relacionados a malefícios causados ao meio ambiente).
Quem pode solicitar: Qualquer cidadão.
Fluxo: Fazer a denúncia por telefone ou internet na Ouvidoria ou, pessoalmente na SEMMA,
após será designado um fiscal, para atender ao cidadão.
Prazo para resposta: O atendimento ocorrerá no máximo 20 dias de acordo com a demanda
da SEMMA.
Telefone da Ouvidoria: (69) 3541 - 3583


Acesse o Sistema e-OUV pelo link:

http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicaca
o=eouv

Responsável: Controladoria Geral do Municipio e SEMMA

Parque Natural Municipal Serra dos Parecis
É uma das opções de lazer para a população. Conta com trilhas locais de observação da
vegetação. Única Unidade de Conservação de competência do município, a "Serra dos
Parecis", como é chamada pelos nativos, é o cartão de visitas para quem chega a GuajaráMirim pela BR 425. Possui um impressionante paredão propício para atividades como rapel e
até voo livre.
Na época do inverno amazônico (período das chuvas) é possível fazer uma caminhada pelas
formações rochosas no interior da Serra.
A Serra dos Parecis é o melhor lugar para se conhecer em Guajará-Mirim e o percurso pode
ser feito de carro ou a pé (40min caminhada nível leve) até o mirante, a partir do portão de
entrada na estrada após o frigorífico.
Os visitantes podem ter acesso ao local, durante todos os dias da semana.
Por ser Unidade de Conservação, para eventos e demais utilizações é necessário pedir
auorização da Secretaria de Meio Ambiente do município (SEMMA).
Telefone SEMMA: (69) 3541-3323
Endereço: A 6 quilômetros antes de chegar em Guajará-Mirim, pela BR 425.

 Grupo Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAGRIP
Cadastros de demandas agropecuárias - Café Clonal
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O município detém de Projeto de Incentivo à Cultura do Café Clonal, para desenvolvimento
da produção local, onde busca o desenvolvimento do cultivo através da doação de mudas e
apoio à produção, com assistência técnica, vistorias e infraestrutura da SEMAGRIP para
ampliação da produtividade do cultivo. O Café Clonal abrange as propriedades da zona rural,
lotes em áreas indígenas e nas regiões ribeirinhas, beneficiando inclusive, quem já trabalha
no setor extrativista.
A contrapartida do produtor é somente o pagamento da análise do solo e a compra dos
fertilizantes, além do sistema de irrigação, a ser implantado no cafezal.
Documentos necessários






CPF;
RG;
DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF: enquadramento do agricultor como
pequeno produtor;
Inscrição Estadual de Produtor Rural com o Sintegra;
E o cadastro com endereço e dados da propriedade e telefone com assinatura do
produtor.

Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Endereço: Av.
Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, Guajará-Mirim
Telefone: (69) 98472-92500
Quem pode solicitar: Produtores rurais localizados no município Guajará-Mirim, com interesse
em cultivar a cultura do café clonal.

Programa MAIS CALCÁRIO – Requisição de insumos
A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Guajará-Mirim através de parcerias e
convênios busca realizar a aquisição de calcário, onde o projeto prevê a melhoria da economia
das famílias, por meio da aquisição de calcário para que seja feita a correção do solo mais
fértil e consequentemente melhorando a produção, priorizando o pequeno produtor e sua
família.
Regras e normas do programa
O programa é destinado aos pequenos produtores rurais do município, ao qual é
disponibilizado 2 a 3 toneladas a cada produtor.
Documentos necessários


Analise de solo;



DAP - declaração de Aptidão ao PRONAF. A Declaração de Aptidão ao Pronaf é a
comprovação de enquadramento do agricultor como pequeno produtor;
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Assim como, realizar o cadastro com os dados pessoais de identificação com
assinatura.

Observação: Esse programa ocorre apenas, quando há disponibilidade de recurso pela
Secretaria Estadual de Rondônia – SEAGRI.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Onde encontro o serviço? Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca localizada Endereço: Av. Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, GuajaráMirim.
Telefone: Telefone: (69) 98472-92500
Quem pode solicitar: Produtores rurais que comprovem tal atividade.

Programa CALHA NORTE – Requisição de Máquinas
O programa o Programa Calha Norte, do Governo do Estado e Emendas Parlamentares busca
incentivar a Agropecuária no município, fomentando o crescimento econômico e social para
os produtores rurais de Guajará-Mirim, através da mecanização.
O programa proporciona ao município a Mecanização Agropecuária e é composto por um
conjunto de máquinas e implementos agrícolas tais como: Implementos agrícolas, tratores,
carretas, grades, motoniveladoras, pá carregadeira, caminhão e kit de benefício de castanha,
entre outros.
Como solicitar?
É definido o atendimento aos agricultores, em geral, dirigem-se à Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca, lá são cadastrados e entregam o requerimento de solicitação informando
as horas de máquina (esteira, arado etc.) de que necessitam.

Programa AGRICULTURA PARA TODOS – Obras e Infraestrutura
O Programa Agricultura Para Todos instituído pela Municipal nº 1.999/GAB-PREF/17
beneficia preferencialmente em pequenas propriedades rurais do município de Guajará-Mirim.
Serão utilizados para os serviços comtemplados no programa, tratores, pá carregadeira,
retroescavadeira, caminhão caçamba, caminhão de pequeno porte e escavadeira hidráulica
bem como outros equipamentos, máquinas e veículos necessários para melhor efetivação do
programa.
As pequenas propriedades podem contar com os seguintes serviços:
I – execução de serviços de abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso e
dentro das propriedades rurais, incluindo, terraplanagem patrolamento e encascalhamento
(até o limite de 01 (um) quilômetro dentro da propriedade particular.); II – Construção e
reforma de silos, trincheiras, aterro de currais, tanques de peixes, açudes para captação de
água, mecanização de terra, e demais serviços que visem a implantação de unidades
geradoras de renda na propriedade rural (até o limite de 01 (um) quilômetro dentro da
propriedade particular.); III – Transporte de terra (cascalho) próprio a recuperação de vias
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particulares; IV – Prestação de serviços com implementos agrícolas para apoio a agricultura
familiar; V – Construção de bueiros, abertura de fossa e semiduros para tratamento de dejetos
orgânicos e outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais, dentro
das possibilidades da secretária e agricultura, obedecidos os limites orçamentários; VI Transporte de calcário, grãos, mudas, insumos e transportes de outros bens e produtos que
venham incentivar as pequenas propriedades rurais.

Como solicitar o serviço?
Os serviços solicitados serão executados mediante cadastro realizado junto à secretaria de
agricultura, bem como de prévio recolhimento da taxa correspondente à contrapartida do
produtor rural, através de Guias de recolhimento de Arrecadação municipal em nome do
programa.
As propriedades particulares, também podem ser beneficiadas e deverão ser
remunerados através do preço público, respeitados os gastos despendidos pelo poder
Público Municipal.
Requisitos e documentações:
Para beneficiar-se do referido programa, o requerente deverá atender aos seguintes
requisitos; I – Ser inscrito e encontrar-se com sua inscrição ativa, como produtor rural ou
perante a fazenda estadual ou Órgão equivalente; II – Ter como atividade principal a atividade
rural; III – Estar em dia com todos os Impostos e Taxas Municipais.

Poços Artesianos – Solicitação de Perfuração
O município conta com uma Perfuratriz para poços artesianos. A forma de solicitação, se dá
através de cadastramento e os agricultores e moradores das zonas rurais recebem a
orientação de quais as taxas (licenças ambientais) a serem pagas, a demanda é repassada
ao técnico da SEMAGRIP, que vai até o local e analisa a área a ser atendida.

Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.

Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Endereço: Av.
Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, Guajará-Mirim

Telefone: (69) 98472-9250

Poderão ser beneficiários do Programa os agricultores familiares, proprietários, posseiros,
parceiros, comodatários, meeiros, arrendatários de área rural, associações e cooperativas.
Documentos necessários


A realização de uma ficha cadastral que contém o nome, endereço do beneficiário,
bem como a descrição sintética dos serviços a serem executados pelo programa;
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O proprietário ou posseiro da área deve apresentar Inscrição Estadual de produtor
Rural através do SINTEGRA;
Os documentos de identificação pessoal como CPF – Cadastro de Pessoa Física ou
RG – Registro Geral, preencher dados cadastrais e assinar ficha de serviço que será
encaminhado ao setor tributário para emissão de “DAM” Documento Arrecadatório do
Município.

Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Endereço: Av.
Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, Guajará-Mirim
Telefone: (69) 98472-92500
Poderão ser beneficiários do Programa os agricultores familiares, proprietários, posseiros,
parceiros, comodatários, meeiros, arrendatários de área rural, associações e cooperativas.

Caminhão Baú Frigorífico - Transporte de Mercadorias
A secretaria disponibiliza para os produtores agrícolas e demais interessados um caminhão
baú frigorífico, ideal para o transporte de mercadorias perecíveis, como: pescados;
sobremesas; carnes; frios; laticínios; medicamentos; flores; frutas e verduras etc.
Como solicitar?
O produtor deve procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com requerimento,
para a solicitação, descrevendo a mercadoria e o trajeto a ser percorrido.
Documentos necessários: serão informados no ato da entrega do requerimento junto à
SEMAGRIP.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Endereço: Av.
Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, Guajará-Mirim
Telefone: (69) 98472-92500
Poderão ser beneficiários do Programa os agricultores familiares, piscicultores, parceiros,
arrendatários de área rural, associações e cooperativas entre outros.

Inspeção de Produção Agrícola
A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Guajará-Mirim, realiza quando demandada,
(a requerimento ou por atribuição) a inspeção, fiscalização e acompanhamento dos produtos
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de origem animal e vegetal produzidos no município de Guajará-Mirim, destinados ao
consumo local.
O acompanhamento pode acontecer nos estabelecimento que se situam na área urbana ou
rural com instalações adequadas para o preparo ou industrialização de produtos de origem
animal e vegetal para o consumo, assim como usinas de beneficiamento de leite, nas fabricas
de laticínio, nos postos de recebimento, refrigeração e manipulação de seus derivados e nas
propriedades rurais com instalações adequadas para a manipulação, industrialização do leite
e seus derivados, sob qualquer forma para consumo, nos entrepostos de ovos e nas fabricas
de produtos derivados, nos apiários e entrepostos de modo geral que recebam, manipulem,
armazene, conservem ou acondicione produtos de origem animal e vegetal processados. Os
estabelecimentos que não estiverem em conformidade com as normas estabelecidas pelas
legislações sanitárias podem se sujeitar: a advertência, multa no caso de reincidência,
apreensão da matéria prima ou interdição total ou parcial do estabelecimento.
Documentos necessários podem ser exigidos estes entre outros:







Requerimento simples indicando as Boas Pratica de Fabricação;
CNPJ ou inscrição do produtor rural na Secretaria da Fazenda Estadual;
Planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e memorial
descritivo simples e sucinto da obra;
Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem
adotados;
Descrição dos rótulos para cada produto;
Boletim oficial de exame de agua de abastecimento.

Observação: Onde também é estabelecido que as embalagens quantos os equipamentos
utilizados para alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal deverão obedecer
às condições de higiene necessária à boa conservação do produto, sem colocar em risco a
saúde do consumidor, obedecendo as normas estipuladas na legislação pertinente. Os
produtos também são exigidos que esteja sendo transportados e armazenados em condições
adequadas para a preservação da sanidade inocuidade.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Acesso ao serviço por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca,
Endereço: Av. Salomão Justiniano Melgar n. 9196- Planalto, Guajará-Mirim
Telefone: (69) 98472-92500
Quem pode demandar: Proprietários de empreendimentos que utilize de produtos de origem
animal e vegetal.

 Grupo -

COMER - SEMOSP

É de competência da Coordenadoria Municipal de Estradas e Rodagens e da Secretaria
Municipal de Obras a prestação dos seguintes serviços:
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Planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município;
Desenvolver orçamentos de obras públicas nas áreas urbana e rural;
Executar obras públicas no Município, por administração direta ou indireta, abrangendo
a abertura e manutenção de vias públicas no perímetro urbano e rural, construção civil,
galerias pluviais, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais;
Realizar a ampliação e manutenção nas vias urbanas e logradouros públicos e da
iluminação pública de responsabilidade do Município;
Fiscalizar os projetos desenvolvidos e aprovados pela Secretaria Municipal de
Planejamento;
Fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município;
Administrar a fabricação e transformação de matérias primas para aplicação em obras
públicas;
Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas nos distritos rurais,
viabilizando a execução de serviços e obras de infraestrutura rural;
Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas dos distritos,
visando melhorar a qualidade de vida na área rural;
Executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e adequação das
estradas rurais e a manutenção de pontes e bueiros;
Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas na área urbana;
Elaborar cronograma de obras públicas nos distritos rurais, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Agricultura;
Executar obras públicas que visem a melhoria na qualidade de vida da população;
Buscar parcerias com o governo do Estado, para execução, fiscalização e
gerenciamento de obras de pavimentação e drenagem;
Promover constantemente a modernização técnica por meio de estudos para a melhoria
dos serviços oferecidos pela secretaria;
Realizar serviços de topografia para a execução de obras públicas;
Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre
eventuais alterações.

Endereço: Avenida XV de Novembro, 3034 Caetano, Guajará-Mirim.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.
Telefone: 984270126

 Grupo - Secretaria Municipal de Educação
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EDUCAÇÃO INFANTIL

1 - REGULAMENTAÇÃO LEGAL
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9394/96
Estatuto da Criança e Adolescente – Lei n. 8069/90
Resolução n. 03/2008-CME/RO

ESCOLAS ÁREA URBANA
E.M.E.I.F Cândida Maria Moura De Paula
Serviços: Pré escola e Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-4304
Endereço: Avenida Giácomo Casara - St. 03, Nossa Senhora de Fátima, Guajará-Mirim.

E.M.E.I.E.F. Irmã Hilda
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 hor - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-7069
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 2140 - Santa Luzia, Guajará-Mirim.

E.M.E.I.E.F. Jesus Perez
Serviços: Pré escola e Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-4304
Endereço: Avenida Toufic Melhen Abichabki, 1126 - St. 02, Guajará-Mirim

E.M.E.I.E.F. Floriza Bouez
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Endereço: Avenida. Marechal. Deodoro - St. 03, Serraria, Guajará-Mirim.

E.M.E.I.E.F. Professor Salomão Silva
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Serviços: Pré escola e Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) Educação de Jovens e
Adultos e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
e noturno 19:30 horas às 22:30 horas
Telefone: (69) 3913-1556
Endereço: Av. Dr. Lewerger - St. 05, Liberdade, Guajará-Mirim
E.M.E.I.E.F. Escola profª Maria Liberty de Freitas
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-1388
Endereço: Rua 41, Jardim Esmeralda, St. 07, Guajará-Mirim

E.E.E.F. Almirante Tamandaré (atende ensino Municipal)
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (069) 3541-7060
Endereço: Avenida 12 de Outubro, 1219 - Tamandaré, Guajará-Mirim

E.M.E.I.E.F. José Carlos Neri
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1555
Endereço: Avenida Almerindo Ribeiro dos Santos, 4484, Próspero, Guajará-Mirim

E.M.E.I.E.F. Professora Adma Leal
Serviços: Pré escola
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-2960
Endereço: Av. Quintino Bocaiuva Com Campos Sales, S/Nº, Tamandaré, Guajará-Mirim

E.M.E.I. Bader Massud Jorge
Serviços: Creche e Pré escola
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3919-1549
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Endereço: Av. XV de Novembro, 2559, Serraria, Guajará-Mirim

E.M.E.I.F. Professora Floriza Bouez
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e Educação Especial.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3541-7139
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, 1820 - Serraria, Guajará-Mirim

E.M.E.I. Professora Zuleide Costa De Assumpção ( Atualmente Desativada)
Serviços: Creche, Berçário e Pré escola.
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Endereço: Avenida Dr. Antônio Luiz de Macedo, Fátima, Guajará-Mirim

ESCOLAS ÁREA RURAL
E.M.E.F. Rural Doutor Franco Martire
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3543-3020
Endereço: AV Walter Bartolo, 8ª Linha do Iata, Guajará-Mirim

E.M.R.E.F. Doutor Franco Martire
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano),
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3543-3020
Endereço: AV Walter Bartolo, Distrito de Surpresa, Guajará-Mirim

E.M.R.E.F. Odocil Pires De Almeida
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1516
Endereço: Estrada do Palheta KM 8, Guajará-Mirim
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E.M.R.E.F. Odete Barroso Viana
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1516
Endereço: Ramal Bom Sossêgo /KM-22, Guajará-Mirim

E.M.R.E.F. Ernandes Costa (SEM ATIVIDADE)

E.M.R.E.F. Helena Menezes Ruiz
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1514
Endereço: Estrada do Palheta, KM 02, Comara, Guajará-Mirim

E.M.R.E.I. Tia Chiquinha
Serviços: Pré escola e Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3543-1002
Endereço: Estrada Aluizio Ferreira, Núcleo do Iata, Distrito de Guajará-Mirim.

E.M.R.E.F. Ecologista Francisco Mendes
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Endereço: Localidade Rio Ouro Preto, Comunidade Sapezal, Guajará-Mirim.
E.M.E.R E.I.F. São Judas Tadeu
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano), EJA e Educação Especial
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3543-3020
Endereço: AV. Walter Bartolo, Distrito de Surpresa, Guajará-Mirim

E.M.R.E.I.E.F. Teófilo Limão De Souza
Serviços: Pré escola, Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano)
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Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1516
Endereço: Estrada do Bom Sossêgo, Ramal Cachoeirinha, Guajará-Mirim

E.M.R.E.F. 10 De Abril
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano), e Educação Especial
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1516
Endereço: Comunidade Nova Esperança, Ramal do Seringueiro, Guajará-Mirim

E.M.R.E.F. Professor João Da Mata dos Santos (extinta)
Serviços: Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano),
Horário de atendimento: Mat. 7:30 horas às 11:30 horas - Vesp. 13:30 horas às 17:30 horas
Telefone: (69) 3913-1516
Endereço: Rio Pacaas Novos - Localidade Santa Margarida, Guajará-Mirim

 ENSINO ESPECIAL
CMAE José Rodolpho Alves Ferreira
Serviços: O Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE) oferta avaliação
diagnóstica psicoeducacional, psicomotora e atendimento terapêutico-educacional nas áreas
de Pedagogia Especializada, pode envolver atividades Reeducação Auditiva, Reeducação
Visual, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Serviço Social a educandos com
necessidades educacionais especiais, matriculados prioritariamente em escolas e creches
Municipais, podendo atender também os alunos oriundos do ensino particular ou residentes
em sua área de abrangência, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e o
resgate de melhores condições de desempenho pessoal, escolar e social.

Horário de atendimento: Mat. 8:00 horas às 12:00 horas - Vesp. 14:00 horas às 18:00 horas
Telefone: (69) 3541-1377
Endereço: Avenida Dr. Lewerger, 1469, Serraria, Guajará-Mirim
QUEM PODE SOLICITAR O SERVIÇO (para todas as escolas)
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Pai, mãe ou responsável legal.
O próprio interessado (se maior de idade).
ACESSO AO SERVIÇO
Na própria instituição de ensino.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cartão do SUS;
Cartão de vacina;
Certidão de nascimento;
Comprovante de residência;
CPF da criança;
Documento com foto dos pais ou responsáveis legal.
1 foto 3x4.

 Grupo – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET)
A SEMCET integra o Poder Executivo e têm funções e responsabilidades setoriais definidas,
visando à melhoria do nível de bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento Cultural,
Esportivo, turístico, atividades de Lazer e Social do Município. Tem como destaques em
serviços, estão o apoio aos campeonatos de futebol e às atividades musicais, tais como o
Festival de Bandas e Fanfarras de Guajará-Mirm.
Telefone: (69) 9 99481-7302
Endereço: Avenida 10 Abril, frente, esquina com a Avenida XV de Novembro, Tamandaré,
nas dependências do Ginásio de Esportes Afonso Rodrigues, em Guajará-Mirim.
Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 14h00min.

Museu Histórico Municipal
O Museu Histórico Municipal de Guajará-Mirim está localizado no prédio da antiga estação
ferroviária de Guajará-Mirim. Ele preserva a memória cultural e patrimonial do Município. Um
espaço amplo abriga artefatos históricos, bem como fotos e objetos de povos nativos (índios),
além de peças datadas no século XIX, com o Primeiro Ciclo da Borracha. Além de servir como
fonte de pesquisa para estudantes, diversas apresentações, além de eventos culturais que
são realizados no local.
Público Alvo: População em geral
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Onde encontro o Museu Histórico Municipal? Rua Avenida Constituição, Praça dos Pioneiros
s/nº, Centro.
Serviço Online: Não.
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 08h:00min às 17h:00min
Telefone: (69) 9 99481-7302
Público Alvo: População em geral.
Documentos Necessários: Requerimento de solicitação, para visitação em dias específicos e
para a utilização em eventos e apresentações
Serviço Online: Não.
Órgão Responsável: SEMCET – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

 DEFESA CIVIL
Conjunto de ações de prevenção e de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a
evitar ou a minimizar os desastres, organizar a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações, preservar a integridade física e moral da
população, bem como restabelecer a normalidade social.
Público Alvo: Famílias em situação de risco e calamidade.
Serviços: Realiza em tempos de calamidade, cadastramentos das famílias em risco, ou
atingidas pelas cheias dos rios e demais ocorrências relacionadas. Destes cadastramentos,
conforme a demanda, são distribuídas cestas básicas, água mineral, realiza retirada de
pessoas de áreas de risco, orientações quanto aos cuidados nas cheias, e alertas de risco de
deslizamentos, enchentes, inundações e alagações. Atua na área urbana e rural.
Endereço: Av. Dr. Mendonça Lima, 231, Guajará-Mirim.
Telefone: (69) 3541-5534

 Dê sua opinião
Participe da pesquisa de opinião na página da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim e
colabore com o aprimoramento das Cartas de Serviços ao Cidadão! Para registrar
reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer Carta de Serviços acesse o
sistema de Ouvidoria.
Serviço on-line: Sim. Acesse o Sistema e-OUV pelo link:
http://179.252.20.236/transparencia/index.php?link=aplicacoes/eouv/frmeouv&nomeaplicaca
o=eouv
Participe da Pesquisa de Opinião Popular pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwj9LKqSF_SvS-l3oDDxNHO-5sGx1cn2npMQjD41n7_lwHg/viewform
Guajará-Mirim, versão 2019 -1
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