CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

RESULTADOS
Método
Para se obter os resultados acerca da Carta de Serviços ao Usuário
ora apresentada, foi utilizado o método de Questionário individual. E a
coleta das informações se deu de forma digital (questionário on line).

Abrangência
Todos
os
responsáveis
pelos
departamentos
municipais
(diretores/secretários) responderam detalhadamente sobre os serviços
prestados ao munícipe de Dourado SP.

Prazo
O início da coleta das informações por meio de questionário on line até
a conclusão da Carta de Serviços ao Usuário ocorreu entre os dias
29/01/2020 e 04/03/2020.

Conclusão
O método de coleta de dados escolhido favorece uma liberdade na
análise, possibilitando identificar corretamente as informações
necessárias ao Usuário do Serviço Público Municipal, contribuindo com
a gestão e beneficiando o cidadão.

PODER EXECUTIVO
PREFEITO: LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
VICE-PREFEITO: MIGUEL ARCANJO VALENCISE
DEPARTAMENTO DE GOVERNO
Responsável: EDSON EDUARDO FRABETTI
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Responsável: ROGÉRIO FABIANO MESCHINI
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável: NELSON RICARDO SANCHES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Responsável: BENEDITO ANTONIO BAPTISTA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E POLITICAS PÚBLICAS
Responsável: BENEDITO ANTONIO BAPTISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Responsável: LUIS MÁRIO DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Responsável: ANTÔNIO RAFAEL TAVANO
DEPARTAMENTO DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Responsável: THAIZ MUNHOZ CELESTINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Responsável: WAGNER CRISTIANO KAPP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Responsável: THAIZ MUNHOZ CELESTINO
DEPARTAMENTO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Responsável: IGNEZ MARGARIDA DESAJACOMO DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Responsável: ANA MARIA PALOSCHI MARIN
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Responsável: BRUNO SILVANI DA SILVA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Responsável: JOSÉ ANTONIO DE ROSA

APRESENTAÇÃO

O atendimento AO USUÁRIO na entrega de políticas públicas de
qualidade é sempre o objetivo finalístico da Gestão Pública, que deve
primar pela modernização, eficiência, excelência e democratização de
seus resultados, assegurando o princípio fundamental constitucional da
cidadania.

Desta forma, a Prefeitura Municipal de DOURADO, cumprindo a
Lei 13.460/2017, de 26 de junho de 2017, que estabelece a CARTA DE
SERVIÇOS AO USUÁRIO, tem por objetivo informar o cidadão dos
serviços prestados pelo órgão ou entidade, formas de acesso e
respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao
público.

A sua prática implica para a organização um processo de
transformação sustentado em princípios fundamentais – participação e
comprometimento, informação e transparência, aprendizagem e
participação do cidadão.

Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão e a
indução do controle social. Nesse sentido, convidamos os cidadãos a
conhecer nossa Carta de Serviços e descobrir o que a Prefeitura de
DOURADO tem a oferecer.
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE GOVERNO
Ao Departamento de Governo compete:
I - coordenar atividades políticas de relacionamento com o Poder Legislativo Municipal, sociedade civil e outras
esferas de governo e entes governamentais;
II - assessorar o Prefeito Municipal na elaboração de atos administrativos, mensagens, decretos, projetos de lei e
outros atos de sua competência;
III - assistir o Prefeito Municipal em assuntos referentes à política e, particularmente, nas relações políticas com o
Poder Legislativo Municipal;
IV - acompanhar, na Câmara Municipal e nos âmbitos estadual e federal, a tramitação das proposições de interesse
do Poder Executivo e do Município;
V - executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do Governo Municipal dentro de
suas competências;
VI - organizar o cerimonial;
VII - coordenar a política de comunicação institucional da Administração Municipal;
VIII - coordenar e promover a execução dos serviços gráficos, no âmbito da Administração Municipal e a
publicação dos atos oficiais do Município;
IX - assessorar o Prefeito Municipal na análise política da ação governamental, incluindo o planejamento destas
ações e o seu controle interno, como:
a) determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos
municipais sob a responsabilidade dos Departamentos Municipais;
b) regulamentar as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto às denúncias
encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato ao Controle Interno sobre
irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;
c) verificar as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados pelo
Município;
d) verificar as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município;
e) opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação;
f) criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos
do orçamento do Município;
g) concentrar as consultas a serem formuladas pelos Departamentos Municipais;
h) responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos responsáveis pela elaboração
dos serviços;
i) verificar o cumprimento de todos os índices exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, como, gastos com a educação, pessoal, previdência social, saúde e outros;
X – exercer outras atividades correlatas.

Chefe de Gabinete:
Contato:

EDSON EDUARDO FRABETTI
Telefone: (16)3345-9000
gabinete@dourado.sp.gov.br
governo@dourado.sp.gov.br
Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro / CEP 13490-000
Seg. a Sex. das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h

O Departamento de Governo tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao Diretor do
Departamento:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Divisão de Comunicação;
c) Junta do Serviço Militar;
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SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE GOVERNO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E
CARTEIRA DE TRABALHO
No Setor da Junta de Serviço Militar e Carteira de Trabalho o cidadão pode acessar os serviços:

1 Carteira de Trabalho
2 Alistamento Militar
1 Serviço:

CARTEIRA DE TRABALHO

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Emissão de 1ª Via e 2ª Via
Cidadãos (pessoa física)
Carteira de Trabalho (1ª via).
(todos originais).
carteira de identidade.
CPF.
certidão de nascimento (estado civil: solteiro).
certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente, viúvo). comprovante de residência.
Carteira de Trabalho (2ª via).
- todos originais.
Carteira de identidade
CPF
Certidão de nascimento (estado civil: solteiro).
Certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente,
viúvo). Comprovante de residência.

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

* Observação:
Em caso de perda, extravio ou roubo da Carteira de trabalho é obrigatório fazer o Boletim de
Ocorrência (com Nº e Série da Carteira anterior) para apresenta-lo no requerimento de 2a via.
- Protocolo no Setor Carteira de trabalho, Cadastro e conferência;
- Após conferência, análise e verificação da documentação do requerente.
- Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para emissão da 1ª via ou 2ª via da Carteira
de trabalho.
- Tirar foto, colher a digital e assinatura digital.
- Depois de todos os processos, serão encaminhados para MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)
para análise e conferência dos dados lançados.
- Após o procedimento efetuado será liberada a Carteira de trabalho.
22 (Vinte e dois) dias úteis (contados do Protocolo da entrega dos documentos).
Presencial.

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316 Centro.

Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Andamento
do
(16) 3345-9012
atendimento:
6

Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
2 Serviço:

ALISTAMENTO MILITAR (1a ou 2a via) - Setor da Junta de Serviço Militar

Descrição:
Público alvo:

Emissão de 1a Via e 2a Via de alistamento militar
Cidadãos, Sexo Masculino, 18 anos (completados no ano corrente); Quem não alistou pode fazê-lo até
no ano que completar 45 anos, com pagamento de multa). No ano que completar 46 anos é dispensado
o alistamento.
Alistar e requerer 1ª via ou 2ª via do certificado de reservista.

Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

Carteira de identidade
CPF
Certidão de nascimento (estado civil: solteiro)
Certidão de casamento (estado civil: casado, divorciado, separado judicialmente,
viúvo) Comprovante de residência.
Para quem completar 18 anos no ano corrente:
- Para alistar entre no site: www.alistamento.eb.mil.br, ou comparecer no Setor da Junta de Serviço
Militar.
- Após o alistamento online, comparecer ao Setor da Junta de Serviço Militar para requerer o certificado
de dispensa e incorporação. Segue o item 3.
Para quem já completou 19 anos:
- Protocolo no Setor da Junta de Serviço Militar, Cadastro e conferência.
- Após conferência, análise e verificação da documentação do requerente.
- Lançamento dos documentos do cidadão no sistema para emissão da 1ª via ou 2ª via do Certificado
Reservista.
- Tirar foto.
- Depois de todos os processos, será transmitido para órgão do Exército.
- Após o procedimento efetuado será Liberado o Certificado de Dispensa e Incorporação.

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

Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

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

Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.
É cobrada uma taxa para o cidadão que alistou na época da seleção,
A Multa é cobrada para o cidadão que alistou fora da data da seleção.
O Valor varia a cada situação, conforme tabela anexa no setor Junta de Serviço Militar de sua cidade.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316 Centro.

Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Andamento do
(16)-3345-9012
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Ao Departamento Jurídico compete:
I – patrocinar os interesses judiciais e extrajudiciais da Administração Pública Municipal;
II – exercer as atividades de assessoramento jurídico aos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como
o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos;
III – promover com exclusividade a cobrança judicial da dívida ativa municipal regularmente inscrita;
IV – representar a Fazenda Pública Municipal junto ao Tribunal de Contas;
V – representar o Prefeito Municipal nas ações diretas de inconstitucionalidade de competência do Tribunal de
Justiça do Estado;
VI – ajuizar qualquer medida judicial visando a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, artísticocultural, turístico e paisagístico do Município;
VII – assessorar as comissões de inquérito administrativo nomeadas pelo Prefeito Municipal;
VIII – opinar sobre matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito Municipal, Diretores de Departamento e
outros dirigentes de órgãos e entidades da Administração Municipal;
IX – opinar, previamente, sobre:
a) a forma de cumprimento de decisões e precatórios judiciais;
b) a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos,
consórcios e convênios;
c) os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
X – representar e assessorar o Prefeito nas providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e
coletivo e pela boa aplicação das leis;
XI – opinar previamente nos processos que tratem de direitos, deveres, disciplina, vantagens e prerrogativas dos
servidores públicos municipais;
XII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
DR. ROGÉRIO FABIANO MESCHINI
Diretor:

Contato:

Telefone: (16)3345-9000
jurídico@dourado.sp.gov.br
Endereço: Dr. Marques Ferreira, 591, centro

Atendimento Geral Das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de segunda à sexta-feira

OBS: ESTE DEPARTAMENTO PRESTA SERVIÇOS DIRETAMENTE AO USUÁRIO
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CARTA DE SERVIÇOS
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
À Ouvidoria Geral do Município compete:
I - receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários,
desonestos ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos ou empregados públicos
municipais, agentes públicos, ou por pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas
com recursos públicos;
II- realizar as investigações de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público, mantendo atualizado arquivo de
documentação relativa às reclamações, denúncias e representações recebidas;
III - solicitar ao Departamento Jurídico do Município orientação para abertura de sindicâncias, procedimentos
disciplinares, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das responsabilidades administrativas, civis e
criminais;”
IV - realizar diligências nas unidades da Administração, sempre que necessário, para o desenvolvimento de seus
trabalhos;
V - requisitar, diretamente, de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópias de documentos ou
processos relacionados com as investigações em curso;
VI - proceder correições preliminares nos órgãos da Administração, mediante determinação do Chefe do
Executivo;
VII - manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte;
VIII - receber denúncias, reclamações e sugestões, pessoalmente ou através de serviço telefônico;
IX - informar ao denunciante ou reclamante as providências adotadas;
X - sugerir a adoção de providências que entender pertinentes necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços
prestados à população pela Administração Pública do Município de Dourado;
XI - promover estudos, propostas e gestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal,
objetivando minimizar a burocracia prejudicial ao bom andamento da máquina administrativa;
XII- elaborar relatório de suas atividades apresentando-o semestralmente ao Chefe do Executivo;
XIII - realizar, juntamente com as demais Diretorias, seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos do
interesse da Administração Municipal, no que tange ao controle da coisa pública;
XIV- expedir relatório circunstanciado e objetivo do fato irregular, atendo-se somente aos fatos e registrando
fielmente a versão do munícipe ou do queixante, onde em hipótese alguma deverá exprimir opinião pessoal sobre
o ocorrido, encaminhando-o para averiguação;
XV- requisitar, mediante prévia autorização do Chefe do Executivo, equipamentos e pessoal necessário ao
desenvolvimento dos serviços afetos a Ouvidoria Geral;
XVI - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

Telefone: (16)3345-9000
ouvidoria@dourado.sp.gov.br
Endereço: Dr. Marques Ferreira, 591, centro

Atendimento Geral Das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de segunda à sexta-feira

No Departamento de Ouvidoria Geral do Município o cidadão pode acessar os serviços:

1 Reclamações, dúvidas e sugestões sobre os serviços públicos.

1 Serviço:

RECLAMAÇÕES, DÚVIDAS, DENÚNCIAS, ELOGIOS, SUGESTÕES E SOLICITAÇÕES

Descrição:

Apresentação pelo cidadão de reclamações, dúvidas, denúncias, elogios e sugestões sobre os
serviços prestados pela Administração Pública
Cidadão usuário de serviços públicos
RG e CPF

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

- Apresentar a demanda junto à ouvidoria por telefone, online ou presencialmente;
- A demanda será encaminhada ao responsável;
- A resposta será encaminhada assim que for resolvida;
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Prazo para
prestação
do serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

30 (trinta) dias (contados da apresentação da demanda).
Presencial e online
isento
Imediata.

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Endereço de Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro.
atendimento:
Atendimento Geral Das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de segunda à sexta-feira
Andamento
do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - SIC no site www.dourado.sp.gov.br
do usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETE:
I - fiscalizar os atos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do Município;
II - responsabilizar-se pelo controle interno da Administração;
III - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual quanto à eficiência da gestão financeira,
orçamentária e patrimonial dos órgãos e entidades municipais;
IV - subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programas financeiros, com informações
e avaliações;
V - examinar as prestações de contas e orientar, quanto à legalidade, os agentes da Administração;
VI - verificar a legalidade de contatos, convênios, acordos ou ajustes de qualquer natureza e acompanhar seu
cumprimento;
VII - submeter à apreciação do Prefeito Municipal estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que
visem à racionalização da execução da despesa, ao aperfeiçoamento das gestões orçamentária, financeira e
patrimonial dos órgãos da Administração Município e à melhoria da arrecadação das receitas orçadas;
VIII - acompanhar todo procedimento licitatório realizado pela Administração Municipal;
IX - acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como a aplicação, sob qualquer
forma, de recursos públicos;
X - criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo e regularidade da realização da
receita e da despesa;
XI - apurar as irregularidades e reclamações contra a Administração apontadas pela comunidade.
XII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

Telefone: (16)3345-9000
controladoria@dourado.sp.gov.br
Endereço: Dr. Marques Ferreira, 591, centro
Atendimento Geral Das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 - de segunda à sexta-feira

OBS: ESTE DEPARTAMENTO NÃO PRESTA SERVIÇOS DIRETAMENTE AO USUÁRIO
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Ao Departamento de Administração compete:
I - elaborar e propor, em articulação com os Departamentos de Planejamento, Gestão e Políticas Públicas e o
Departamento de Finanças e Orçamento, bem como executar a política de administração de pessoal da Prefeitura,
dirigir e supervisionar as atividades relativas a:
a) elaboração e alteração no plano de cargos e salários;
b) recrutamento, concurso, seleção e admissão de servidor;
c) anotação, registro e controle funcionais;
d) desenvolvimento de recursos humanos;
e) avaliação de desempenho;
f) promoção, progressão ou alteração funcional;
g) preparação do pagamento do pessoal e das contribuições previdências e trabalhistas;
h) apuração de infração disciplinar;
II - elaborar e propor, em articulação com os Departamentos de Planejamento e Orçamento, e dirigir a execução
das políticas de material e patrimônio, incluindo a aquisição, recebimento, registro, armazenagem, manutenção,
distribuição e alienação;
III - dirigir a execução dos serviços administrativos de apoio, compreendendo arquivo, copa, informações,
limpezas, portaria, recepção, protocolo, reprografia, vigilância e zeladoria;
IV - promover licitações para compras, obras serviços e alienações e concessões;
V - propor a aplicação de sanção pelo descumprimento de obrigação legal ou cláusula contratual;
VI - dirigir, executar e coordenar as atividades de modernização administrativa junto à órgãos e entidades do
Município;
VII - dirigir as atividades de processamento eletrônico de dados;
VIII – redigir Decretos;
IX – fazer publicar as Leis Municipais;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
NELSON RICARDO SANCHES
Diretor:

Contato:

End.: Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
Fone: (16) 3345-9000 ramal 208
E-mail: administracao@dourado.sp.gov.br
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento de Administração tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao Diretor
do Departamento:
a) Divisão de Material e Patrimônio:
- Seção de Almoxarifado;
- Seção de Compras e Licitações;
- Seção de Patrimônio.
b) Divisão de Modernização Administrativa e Informática;
c) Divisão de Recursos Humanos:
- Seção de Assistência e Medicina do Trabalho;
- Seção de Controle e Registros;
- Seção de Seleção e Desenvolvimento;
d) Divisão de Serviços Gerais:
- Seção de Arquivo;
- Seção de Protocolo;
- Seção de Serviços Auxiliares.
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SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Na Seção de Compras e Licitações o cidadão pode acessar os serviços:

1

Cadastramento de Fornecedores

2

Disponibilização de Editais de Licitação

1 Serviço:

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES.
Representantes das Empresas que participam de licitações
Documentação constante dos Art. 27 à 31 da Lei 8.666/93.

Etapas do
processo:

1.
Protocolo no Setor de Licitações;
2.
Conferência, análise e verificação da documentação do requerente.
3.
Após análise e aprovação da documentação a Comissão de licitação emite o CRC
(Certificado de Registro Cadastral).

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

Endereço de
atendimento:

03 (três) dias úteis (contados do Protocolo da entrega dos documentos).
Presencial.

Imediato por Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
E-mail: compras@dourado.sp.gov.br
Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Fone: (16) 3345-9000 ramal 208
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
compras@dourado.sp.gov.br

2 Serviço:

DISPONIBILIZAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO

Descrição:

ESTE SERVIÇOS CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO
PUBLICADOS PELO MUNICÍPIO AOS CIDADÃO INTERESSADOS.
Cidadão
CNPJ OU CPF.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

- Acessar o portal da Prefeitura Municipal de DOURADO, realizar o cadastro online e baixar o Edital.
- Para retirada presencial deverá recolher taxa referente ao processo de reprodução da cópia do
edital.
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Prazo para
prestação
do serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Imediato
Presencial e online.
R$ 0,40 (quarenta centavos) por folha quando retirado fisicamente
Imediato por Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
E-mail: compras@dourado.sp.gov.br
Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Fone: (16) 3345-9000 ramal 9576
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
compras@dourado.sp.gov.br

SEÇÃO DE PROTOCOLO
Na Seção de Protocolo o cidadão pode acessar os serviços:

1 Protocolo Geral

1 Serviço:

PROTOCOLO GERAL

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Recebimento e formalização de protocolos gerais
Cidadão em Geral
Apresentação de documento pessoal RG ou CPF.

Etapas do
processo:

- Apresentação da demanda através de documento formal que será protocolado;
- O Documento será encaminhado ao Departamento Responsável;
- A Resolução será diretamente pelo Departamento requisitado;

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

Endereço de
atendimento:

Até 20 dias
Presencial.
Não há taxas
Imediato por Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
E-mail:
Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Fone: (16) 3345-9000 ramal 208
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Ao Departamento de Finanças compete:
I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - formular e propor ao Prefeito, em articulação com Departamento de Planejamento e Gestão Orçamento, as
políticas fiscal e financeira do Município;
III - exercer a administração financeira e tributária do Município;
IV - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais no âmbito do Município;
V - elaborar, acompanhar e rever a programação financeira;
VI - receber, movimentar e guardar valores;
VII - fiscalizar a regularidade das despesas, preparar ordens de pagamento e expedi-las, com autorização do
Prefeito;
VIII - fazer a contabilidade da Administração Pública Municipal;
IX - preparar os balanços, balancetes e prestações de contas da Administração Municipal;
X - fiscalizar o emprego do dinheiro público e providenciar a tomada de contas dos agentes responsáveis pela
guarda e movimentação de dinheiro, de títulos e valores pertencentes ao erário público municipal;
XI - prestar assessorial técnica ao Prefeito em matérias tributária, contábil e financeira;
XII - administrar as dívidas públicas;
XIII - manter atualizado o Cadastro de Contribuintes municipais e repassar todas as informações de natureza
financeira e contábil ao Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas Públicas;
XIV - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

BENEDITO ANTONIO BAPTISTA
Telefone: (16) 3345-9000
financas@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Dr. Marques Ferreira, 59, Centro
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação do usuário:

(16) 3345-9000
financas@dourado.sp.gov.br
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

O Departamento de Finanças tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao Diretor do
Departamento:
a) Divisão de Contabilidade;
b) Divisão da Receita;
c) Divisão de Orçamento:
- Seção de Controle Tributário;
- Seção de Cadastro Imobiliário;
- Seção de Cadastro Mobiliário;
- Seção de Fiscalização Tributária;
- Seção de Controle de Recursos Transferidos.
c) Divisão de Tesouraria.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR TRIBUTÁRIO
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Ao Setor Tributário compete:
O serviço de cadastro de contribuintes e fiscalização do Município, com execução de suas
atividades correlatas.
Chefe de Setor:
Contato:

PATRÍCIA CÁSSIA ROGANTE
Telefone: (16) 3345-9014
E-mail: tributos@dourado.sp.gov.br
Rua Santos Dumont nº 316, Centro
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

No Setor Tributário o cidadão pode acessar os serviços:

1. ALTERAÇÃO DE SÓCIOS
2. ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – CADASTRO ECONÔMICO
3. ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE ALTERAÇÃO DE SÓCIOS ÁREA CONSTRUÍDA DE EDIFICAÇÃO
(REGULARIZAÇÃOCADASTRAL)
4. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EVENTUAL
5. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA FÍSICA
6. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA JURÍDICA
7. CERTIDÃO DE AVALIAÇÃO VALOR VENAL
8. CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL
9. CERTIDÃO DE NUMERO PREDIAL
10. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
11. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELE RELATIVOS POR ATO
ONEROSO “INTER VIVOS” – ITBI
12. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – AVULSA
13. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
14. RETIFICAÇÃO DE ÁREA

1 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

ALTERAÇÃO DE SÓCIOS
SISTEMA VIA RAPIDA EMPRESA
Atualização do quadro societário de empresas inscritas no município.
Empresas estabelecidas no município.
É tudo feito on-line.
https://vreredesim.sp.gov.br/home

Prazo para
prestação
Verificar no https://vreredesim.sp.gov.br/home
do serviço:
Acesso
ao
On-line
serviço:
Taxa:
Isento.
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:

2 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:
Público alvo:

ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – CADASTRO ECONÔMICO
SISTEMA VIA RAPIDA EMPRESA
Atualização do cadastro de empresas inscritas no município.
Empresas estabelecidas no município.
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Requisitos
necessários:

É tudo feito on-line.
https://vreredesim.sp.gov.br/home

Prazo para
prestação
Verificar no https://vreredesim.sp.gov.br/home
do serviço:
Acesso
ao
On-line
serviço:
Taxa:
É cobrado uma nova taxa de licença de acordo com cada atividade
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
3 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA DE EDIFICAÇÃO (REGULARIZAÇÃO
CADASTRAL)
SETOR TRIBUTÁRIO.

Permitir ao proprietário ou possuidor a qualquer título de imóvel edificado, promover a atualização da
área construída de unidade predial inscrita no Cadastro Imobiliário.
Público alvo:
Pessoas Físicas ou Jurídicas Titulares de Imóveis.
Requisitos
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
necessários:
2. Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
3. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de Registro do imóvel, Escritura Pública de Compra
e Venda ou Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em cartório) (cópia);
4. Mapa/Croqui, com representação da área do lote e da construção, devidamente assinado pelo
proprietário/possuidor e responsável técnico (deverão ser apresentadas, no mínimo, 02 (duas) vias
originais);
5. ART do responsável técnico pela elaboração do Croqui, devidamente assinada.
*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
Etapas
do 1. Protocolo no Setor Tributário;
processo:
2. Após o pagamento da taxa é encaminhado ao setor de urbanismo pra análise.
3. Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é atualizado.
Prazo para
prestação
15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento (em caso de regularidade da documentação).
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Alteração de sistema isento, cobrada apenas quando é necessário alguma certidão.
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
4 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EVENTUAL
SETOR TRIBUTÁRIO.
Licença concedida pelo município para a realização de divertimentos públicos.
Divertimentos públicos, para os efeitos do Código de Posturas Municipal, são os que se realizarem nas
vias públicas, ou em recintos fechados, de livre acesso ao público.
Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença da Prefeitura.
Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas interessadas em promover eventos em âmbito municipal.
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Requisitos
necessários:

1. Requerimento do solicitante acompanhado de cópia dos documentos do responsável pelo evento;
2. Laudo do Corpo de Bombeiros relativo ao local de realização do evento;
3. Pedido de vistoria da Vigilância Sanitária Municipal, quando houver previsão de venda de alimentos
no local;
4. Cópia do contrato de locação/comodato do estabelecimento onde será realizado o evento;
5. Pagamento da Taxa para emissão e concessão de Alvará nos termos e nos valores estabelecidos
no Código Tributário Municipal;
*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS o interessado deverá
apresentar requerimento específico.
PARA OS EVENTOS DENOMINADOS “CARRETA DA ALEGRIA” deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo requerente/responsável;
2. Documento de identidade, CPF e comprovante de residência do responsável pelo evento;
3. Contrato Social / Requerimento de Empresário / Certificado de Condição de MEI, em caso de
Pessoa Jurídica;
4. Documento de identidade, CPF e comprovante de residência dos sócios, em caso de Pessoa
Jurídica;
5. Cartão CNPJ, em caso de Pessoa Jurídica;
6. Procuração se for o caso;
7. Habilitação do condutor, dentro do prazo de validade e com Categoria compatível à condução do
respectivo veículo;
8. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) - Trator e Reboque;
9. Relatório Vistoria Corpo de Bombeiros;
10. Laudo de vistoria técnica, emitido por profissional devidamente habilitado (engenheiro mecânico),
atestando sobre as condições de manutenção, conservação, segurança e preservação das
características técnicas do trator e do reboque;
11. ART do profissional responsável pela vistoria, devidamente assinada;
12. Certificado do Curso de Transporte de passageiros;
13. Cópia da Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais para Passageiros.

Etapas
processo:

do 4.
5.
6.
7.

Protocolo no Gabinete;
Processo encaminhado para análise do Setor Jurídico e deferimento do Prefeito/Executivo;
Emissão da Taxa Respectiva;
Após confirmação do pagamento, o Alvará é emitido e encaminhado ao Gabinete para assinatura
do prefeito.
8. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor Tributário para a liberação.

Prazo para
prestação
15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento (em caso de regularidade da documentação).
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Lei 123/2006
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:

5 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA FÍSICA
SETOR TRIBUTÁRIO.
Licença de funcionamento concedida pelo município aos profissionais, pessoa física, que exercem a
atividade de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal e que não tenham a seu serviço
empregado da mesma qualificação profissional.
Cidadãos que exerçam a atividade de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal autônomo
ou liberal.
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Requisitos
necessários:

1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo interessado;
2. Procuração se for o caso;
3. Documento de identidade, CPF e comprovante de residência (cópia);
4. Comprovante de Registro no Conselho Regional competente, para as atividades que o exigem
(cópia);
5. Contrato de Locação/Comodato/Escritura/Certidão de Registro/Contrato de Compra e Venda (com
firma reconhecida em cartório) do imóvel referente ao endereço informado para cadastro.
Obs.: O imóvel onde será exercida a atividade econômica deverá estar em situação de
regularidade fiscal, que será verificada por meio de consulta realizada pelo Setor de Tributação
e Cadastro.

Etapas
processo:

*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
do 1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é realizado, o alvará emitido
e encaminhado ao Gabinete do Prefeito para assinatura;
3. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor Tributário para a emissão da taxa;
4. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará é liberado.

Prazo para
prestação
15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento, em caso de regularidade da documentação.
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Lei 1.123/2006.
Previsão
de Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
6 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PESSOA JURÍDICA
SISTEMA VIA RAPIDA EMPRESA
Licença concedida pelo município aos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de
serviços, agropecuários e firmas individuais, profissionais autônomos ou quaisquer outras pessoas
físicas ou jurídicas que mantenham estabelecimento aberto ao público, em observância à legislação
do uso e ocupação do solo urbano e as posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à
tranquilidade pública, higiene, saúde, incolumidade pública ou particular, respeito à ordem e aos
costumes, propriedades e tudo que se refere aos direitos individuais e coletivos (Art. 259 CTM).
Quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais e/ou de prestação de serviços que mantenham
estabelecimento aberto ao público.
É tudo feito on-line.
https://vreredesim.sp.gov.br/home

Etapas
do
Verificar no https://vreredesim.sp.gov.br/home
processo:
Prazo para
prestação
On-line
do serviço:
Acesso
ao Isento.
serviço:
Taxa:
Lei 1.123/2006.

Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
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7 Serviço:

CERTIDÃO DE AVALIAÇÃO VALOR VENAL

Responsável
pela execução:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas
processo:
Prazo para
prestação
do serviço:
Acesso
serviço:
Taxa:
Previsão
atendimento:
Endereço
atendimento:

SETOR TRIBUTÁRIO ou on-line
Certidão emitida para fins de comprovação do valor venal do imóvel conforme Pauta de avaliação
municipal.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Dados do imóvel (carne de IPTU, numero de cadastro, matricula)

do 1. Comparecer no setor tributário ou efetuar a emissão on-line) https://www.dourado.sp.gov.br/

imediato
ao

Presencial
Conforme Legislação

de

Ordem de chegada.

de Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
8 Serviço:

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL

Responsável
pela execução:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas
processo:

do

SETOR TRIBUTÁRIO
Certidão emitida para fins de comprovação do número da Inscrição Municipal sobre a qual o imóvel
esteja inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
2. Dados do imóvel (carne de IPTU, numero de cadastro, matricula)

1 Comparecer no setor tributário ou efetuar a emissão on-line) https://www.dourado.sp.gov.br/

Prazo para
prestação
imediato
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Conforme Legislação
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:

09 Serviço:
Responsável
pela execução:
Descrição:

CERTIDÃO DE NUMERO PREDIAL
SETOR TRIBUTÁRIO
Certidão emitida para fins de atribuir número predial aos imóveis urbanos do município.
20

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário/possuidor;
2. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de registro, Escritura de Compra e Venda ou
Doação, Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em cartório, Termo de Doação);

*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
do 1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Após o pagamento da taxa é encaminhado ao setor de urbanismo pra análise.
Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é atualizado.
Prazo para
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento .
prestação
do serviço:
Acesso
ao Presencial
serviço:
Taxa:
Conforme Legislação
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Etapas
processo:

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:

10 Serviço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Responsável
pela execução:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas
processo:
Prazo para
prestação
do serviço:
Acesso
serviço:
Taxa:
Previsão
atendimento:
Endereço
atendimento:

SETOR TRIBUTÁRIO ou ON-LINE
Certidão emitida para fins de comprovação da regularidade do contribuinte com os tributos municipais.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
3. Dados do imóvel (carne de IPTU, numero de cadastro, matricula), Dados pessoa jurídica (CNPJ) e
Dados pessoa física (CPF).

do 2. Comparecer no setor tributário ou efetuar a emissão on-line) https://www.dourado.sp.gov.br/

imediato
ao

Presencial
Isento

de

Ordem de chegada.

de Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
11:
Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELE RELATIVOS POR
ATO ONEROSO “INTER VIVOS” - ITBI
SETOR TRIBUTÁRIO
Imposto de competência municipal, incidente sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis ou direitos
a eles relativos. O recolhimento do imposto é obrigatório quando da transferência de imóveis urbanos
ou rurais inseridos no limite territorial do município (Art. 237 CTM).
Pessoas físicas/jurídicas detentoras de imóveis dentro da extensão territorial do município de DOURADO.
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Requisitos
necessários:

1. Documento de propriedade/posse do imóvel (Certidão de Registro do Imóvel atualizada, Escritura
Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e Venda, com firma reconhecida em cartório) cópia;
2. Contrato de financiamento bancário.
3.Procuração se for o caso;
Nos casos de Incorporação ao patrimônio da PJ em realização de capital, juntar também:
1. Ato constitutivo/última alteração;
2. Requerimento solicitando a análise de imunidade/não incidência;
3. Matricula atualizada do imóvel.
Obs.: O Imóvel a ser integralizado deve ser de propriedade de um dos sócios e deve constar no capital
social da empresa.

Etapas
do 1. Comparecer ao setor munido dos devidos documentos.
processo:
Prazo para
prestação
imediato.
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
3% venda direta. Quando houver financiamento 2% da parte não financiada e 0,5% da parte financiada
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento
do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:

12

Serviço:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

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

Etapas
processo:

do 1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Emissão da taxa com base no valor informado da prestação de serviços;
3. Liberação do documento no prazo estabelecido após a confirmação do pagamento.
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Prazo para
prestação
02 (dois) dias a partir do requerimento.
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Conforme Legislação
Previsão
de Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
13

Serviço:

Responsável
pela execução:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
SETOR TRIBUTÁRIO
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica é o documento fiscal hábil que se destina a registrar as operações
dos serviços prestados no âmbito municipal e deverá ser emitida por ocasião dos serviços prestados.
A emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços será de utilização obrigatória por todas as empresas
prestadoras de serviços no Município de DOURADO, sujeitas ao regime de apuração mensal do ISSQN,
considerando-se todos os estabelecimentos de pessoa jurídica situados no Município de DOURADO/SP.
Pessoas jurídicas prestadoras de serviço estabelecidas no município de DOURADO.
Observação: Para o credenciamento para a emissão de NFS-e junto ao município de DOURADO, a
empresa deverá possuir cadastro junto ao Setor Tributário do município. Após o cadastro regular,
apresentar a documentação abaixo:

1. Formulário de solicitação de acesso devidamente preenchido e assinado (conforme link abaixo)
http://189.1.152.50:5661/issweb/home.jsf Ato constitutivo da empresa (Contrato Social,
Requerimento de Empresário Individual, Certificado de Microempreendedor Individual ou documento
equivalente);
2. Cartão do CNPJ Atualizado;
3. Cédula de identidade e CPF do contribuinte;
4. Consulta
de
Opção pelo
Simples Nacional,
realizada através do
link: http://189.1.152.50:5661/issweb/home.jsf
5. Procuração do contador (caso este assine o requerimento).
*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
do Após análise e verificação da documentação apresentada e situação da empresa perante o Cadastro
Municipal é liberado o acesso para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
para
do Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento .

Etapas
processo:
Prazo
prestação
serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Não tributável.
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
14 Serviço:
Descrição:
Público alvo:

RETIFICAÇÃO DE ÁREA
Alteração/correção de área para fins de adequação do Cadastro Imobiliário Municipal e Cartório de
Registro de Imóveis, passando a constar a área correta de acordo com a situação real do imóvel.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
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Requisitos
necessários:

Etapas
processo:

1.
2.
3.
4.
5.

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

do 1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Após o pagamento da taxa é encaminhado ao setor de urbanismo pra análise.
3. Após análise e verificação da documentação apresentada, o cadastro é atualizado.

Prazo para
prestação
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.
do serviço:
Acesso
ao
Presencial
serviço:
Taxa:
Conforme Legislação
Previsão
de
Ordem de chegada.
atendimento:
Endereço
de Rua Santos Dumont nº 316, Centro
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação do www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Ao Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas Públicas compete:
I - elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com os demais órgãos, a política de desenvolvimento do Município,
e acompanhado a sua implementação;
II - coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos para o desenvolvimento do Município, acompanhado
e avaliando a sua execução;
III – elaborar os projetos das obras públicas de acordo com a legislação vigente;
IV - assessorar no que lhe caber, o Departamento de Finanças e Orçamento na elaboração da proposta
orçamentária, orientando e contabilizando a elaboração das propostas parciais;
V - manter um banco de dados atualizados para subsidiar os demais órgãos da Administração, mediante o
fornecimento de dados e informações que permitam o planejamento de cada Departamento;
VI - coordenar e executar o Sistema Estatístico de Informações Econômicas e Sociais;
VII - supervisionar e avaliar a execução do Orçamento Municipal;
VIII - assessorar o Prefeito na definição dos planos de governo a curto, médio e longos prazos;
IX – realizar a elaboração de Convênios, Termos Aditivos, Termos de Ajuste, Acordos de Cooperação, Termos de
Transferência de Recursos e prestação de contas dos mesmos;
X – coordenar as políticas públicas e desenvolver relações com os Conselhos e os Movimentos Sociais com
atuação no Município;
XI – elaborar e manter atualizado o Código de Posturas Municipal;
XII – elaborar projetos para aquisição de recursos em convênios e parceiros com o governo Federal e Estadual;
XIII – coordenar a elaboração do Plano Diretor do Município;
XIV – elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saneamento do Município;
XV - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
BENEDITO ANTONIO BAPTISTA
Diretor:

Contato:

Telefone:(14) 3252-3555
almoxarifado@dourado.sp.gov.br
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas Públicas tem a seguinte estrutura
organizacional, vinculada ao Diretor do Departamento:
a) Divisão de Planejamento e Avaliação;
b) Divisão de Convênios;
c) Divisão de Informações Econômicas e Sociais;
d) Divisão de Engenharia;
e) Divisão de Políticas Públicas.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO
No Departamento de Planejamento o cidadão pode acessar os serviços:
BANCO DO POVO

1 Serviço:
RESPONSÁVEL

Carlos Eduardo Sabatine
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Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

- Serviços de Microcrédito para fomento de pequenas empresas ou empreendedores, seja
formal ou informal.
Pequenos Empreendedores
Possui uma relação de documentos específica para cada tipo de empreendedor e ou negócio.
Para Maiores informações deve se dirigir ao Posto de Atendimento do Empreendedor para
análise.
Serviço de coleta de documentos, comprovação e encaminha-se para a central do Banco do
Povo, para logo após análise e aguardar a liberação do crédito, depois imprime-se os boletos
para pagamentos.

20 (vinte) dias à 02 meses, conforme a demanda.
Presencial.
A análise é gratuita, porém caso seu crédito seja aprovado paga-se as parcelas referente ao
crédito solicitado com juros aproximado de 0,35% ao mês.
Imediata.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos
– prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316 Centro.

Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16)-3345-9000 - 16 99743 7739 - desenvolvimento@dourado.sp.gov.br
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ao Departamento de Educação compete:
I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - elaborar e propor ao Prefeito a política municipal de educação;
III - elaborar, em articulação com o Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas Publicas, os planos,
programas e projetos referentes à educação, responsabilizando-se pela sua execução, controle e avaliação;
IV - oferecer e aperfeiçoar o ensino pré-escolar e o fundamental e, excepcionalmente, o médio, no âmbito
municipal;
V - administrar o sistema Municipal de Ensino e os diversos programas referentes à educação;
VI - articular-se com os demais órgãos da Administração Municipal para o desenvolvimento de programas e
campanhas que utilizem as escolas municipais;
VII - estruturar e atualizar o Estatuto do Magistério, através da colaboração de outros Departamentos e Conselho
Municipal de Educação;
VIII - contribuir financeiramente para o aperfeiçoamento dos agentes do processo de ensino-aprendizagem;
IX - promover eventos de caráter educativos;
X - incentivar e apoiar a pesquisa de novos métodos e técnicas de ensino;
XI - estimular a leitura através da instalação e ampliação de bibliotecas escolares e comunitárias, em toda a rede
municipal de ensino;
XII - firmar convênios com o Estado, União, instituições de ensino, bem como entidades públicas e privadas,
visando a cooperação científica, técnica, financeira e administrativa;
XIII - manter atualizado o cadastro funcional de todos os servidores do Departamento e de todos os alunos da
rede municipal de ensino, para fins estatísticos, inclusive para o levantamento de vagas e da clientela existente;
XIV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino;
XV - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

LUIS MARIO DOS SANTOS
Telefone: (14) 3345-1519
educacao@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua José Bustani, 600
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento de Educação tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao Diretor do
Departamento:
a) Divisão de Educação
- Seção de Assistência ao Educando;
- Seção de Documentação e Informação;
- Seção de Supervisão e Orientação.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
No DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO o cidadão pode acessar os serviços:
1. ENSINAR
2. TRANSPORTE INTERURBANO
3. CADASTRAMENTO ESCOLAR
4. MATRÍCULA
5. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
6. DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA
7. DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
8. HISTÓRICO ESCOLAR
9. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO

27

ENSINAR

1 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

O ato de ensinar não se baseia simplesmente em passar o conteúdo, mas em utilizar o conteúdo a
ser ensinado como instrumento. Este instrumento que o professor utiliza tem o objetivo de socializar
o aluno, ou melhor, de humanizar o aluno. Pensa-se em educação como uma instituição destinada
a formar trabalhadores obedientes e competentes. Porém a nova corrente que tem se difundido é a
de que o professor escreve na lousa com uma mão e com a outra ele humaniza o aluno. Em nível
de neutralidade a didática não é neutra a maneira que ensinamos imprime, e muito nos alunos, a
visão que eles têm do mundo. Desta forma não ensinamos somente o conteúdo, mas também o
modo de agir em sociedade. O professor tem um compromisso político com o aluno! Pode -se
resumir o assunto assim: o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de
homens. O Ensinar em Nossas Escolas: 1) Prática social - buscamos ensinar o aluno buscando
informações que ele já tenha coisas que já são da pratica social dele e do professor; 2)
Problematização - a partir do que o aluno as sabe levantam-se as questões do problema; é nesse
ponto que o aluno é instigado novamente a perguntar o "porque" das coisas. 3) Instrumentalização
- neste ponto o professor disponibiliza instrumentos para o aluno resolver o problema levantado; 4)
Catarse - este é o ponto culminante do processo de aprendizagem, neste ínterim o aluno tem o
"insight", o "click" que diz: "Agora entendi esse negócio!" A aprendizagem somente acontece quando
o aluno se sujeita a aprender algo, afinal é uma via de mão dupla. E a catarse que, nós professores,
buscamos a cada toda aula dada. 5) Prática social - após o aluno fazer o "insight" de "entender a
matéria" o que tem-se pedido: que voltemos este conhecimento para a pratica social. Isto significa
trazer o que foi aprendido para o dia-a-dia do aluno; é mostrar o "porque" o aluno aprendeu aquilo.
Pessoa Física (alunos em idade escolar) – Crianças e Jovens de 0 à 14 anos.
Executar a Matrícula

Após realizar a matrícula imediatamente o aluno está apto a iniciar seus estudos.
Diariamente durante o ano letivo que consta com 200 (duzentos) dias letivos.

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

Endereço de Endereço: Rua Santos Dumont 40 oeste
atendimento:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
Telefone: (16) 3345-1519
do
educacao@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:

2 Serviço:

TRANSPORTE INTERURBANO DE ALUNOS

Descrição:

Transporte para cidades de Araraquara, Jaú e São Carlos noturno para jovens que cursem cursos
universitários, técnicos, enceja, cursos de capacitação, etc.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Jovens e Adultos
1. Declaração escolar, contendo frequência semanal de aulas (início e término de aulas) do atual
semestre letivo. Quando neste atestado não constar início e término de aulas, é obrigatório
apresentar o calendário escolar, original ou cópia autenticada (frente e verso).
2. Na Declaração Escolar de Cursos de Capacitação deverá constar o nº. do decreto ou portaria
do MEC que avaliou e reconheceu o curso e a escola, com publicação em Diário Oficial, inclusive
em casos de cursos de pós-graduação e demais cursos de especialização. O benefício somente
será válido nos dias de aulas dentro do período letivo. Será aceita a via original ou a cópia
autenticada da referida declaração
3. Declaração de negativa de débitos junto ao Departamento Municipal de Tributos de Dourado;
4. Fotocópias do RG e CPF do interessado;
5. Comprovante recente de residência (residência familiar, fotocópia frente e verso ou via original),
devendo ser contas de água, luz ou telefone fixo residencial (somente comprovantes classificados
como residenciais e com consumo), com vencimento, no máximo, anterior aos últimos 03 (três)
meses da data da entrega da documentação atual. O referido comprovante deverá estar em nome
dos pais do estudante, ou ainda do responsável legal (guarda judicial, etc), mediante a
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Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

comprovação. Em outros casos, consulte-nos. Não serão aceitos quaisquer tipos de comprovantes
extraídos da internet (sejam eles de residência ou de declaração escolar). 6. Caso o imóvel
residencial seja alugado e os comprovantes de residência não estejam em nome do locatário,
anexar a cópia autenticada dos últimos 03 (três) recibos do aluguel, emitidos pela imobiliária em
nome do locatário, anexando cópias do contrato de locação, sendo todas as cópias do contrato
devidamente autenticadas. Se houver alteração de residência (endereço) é obrigatório apresentar
um novo contrato de locação, feito por Imobiliária, sendo cópias autenticadas. Se for Contrato
Particular, o mesmo deve ser registrado em cartório.
7. Caso o estudante seja casado e não possua os comprovantes de residência em seu nome, mas
sim em nome do cônjuge, apresentar fotocópia (autenticada) da certidão de casamento para fins
de comprovação matrimonial. Em casos de união estável, trazer Declaração de União Estável
registrada em cartório, para a devida comprovação.
8. Especificar o período de frequência de viagem em uma declaração (escrita manualmente),
apresentando juntamente calendário escolar do curso, ou cópia deste (autenticada frente e verso),
atentando ao término de aulas do semestre e do ano letivo, pois, após este período, o benefício
será bloqueado até a renovação do mesmo para o semestre seguinte. Tal data constará na
Declaração Escolar e no calendário escolar vigente apresentado.
9. 02 (duas) fotos 3x4 (recentes), sendo uma destinada à ficha de cadastro e outra para a
carteirinha. Não serão aceitas fotos antigas ou reaproveitadas de outros documentos, ou mesmo
fotos extraídas de computador.
10. Telefone Residencial e/ou celular para eventual contato (preencher na ficha de cadastro),
endereço para correspondências (preencher na ficha de cadastro) e e-mail (pessoal), para
eventuais contatos (preencher na ficha de cadastro).
11. Preenchimento da ficha de cadastro.
Preenchimento do cadastro, retirada da carteirinha de usuário do transporte
Imediato

Presencial e por telefone
Quantia a ser determinada no começo de cada ano, nunca superior a 30% do valor do percurso
feito por fretamento ou ônibus de linha.
Imediatamente por ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereço de Endereço: Rua Santos Dumont 40 oeste
atendimento:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
Telefone: (16)3345-1519
do
educacao@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:

3 Serviço:
Descrição:

CADASTRAMENTO ESCOLAR
O Cadastro Escolar objetiva proceder a inscrição dos candidatos as vagas no Ensino Fundamental e
Educação Infantil, unificado nas redes públicas de ensino, integrando município e estado.
Na Educação Infantil é realizado o levantamento da demanda e são atendidas crianças de 0 a 3 anos
(Creche) conforme número de vagas, sendo a obrigatoriedade do atendimento a partir de 4 anos etapa
correspondente ao pré-escolar.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Na realização do cadastro escolar, é divulgada a data da matrícula, a vaga é garantida ao candidato
que for encaminhado e realizar a matrícula dentro do prazo. Os pais ou responsáveis que descumprirem
o prazo para a matrícula serão reencaminhados para onde houver vagas remanescentes.
Pessoa Física (alunos em idade escolar).
1. Conta de luz atualizada (cópia e original);
2. Certidão de Nascimento do candidato;
3. Documento de Identidade;
4. Comprovante de escolaridade quando o aluno é oriundo de escola particular ou retorno aos estudos
e pleiteia ingressar em escola pública.

29

Etapas do
processo:

Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
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Os pais ou responsáveis procuram o posto de cadastro ou realizam a inscrição online do candidato, é
constituído a Comissão de Cadastro e Matrícula que realiza o encaminhamento de acordo com o
zoneamento da residência do candidato e as vagas disponíveis. Em dezembro se divulga o resultado
nas Escolas de Ensino Fundamental I e na Portaria da Secretaria Municipal de Educação, o candidato
verifica o resultado e efetiva a matrícula na escola em que foi encaminhado.
O cadastramento ocorre geralmente entre a 2o e 3o semana de junho e seu resultado é divulgado em
dezembro do mesmo ano.

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

Endereço de Endereço: Rua Santos Dumont 40 oeste
atendimento:
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
Telefone: (16)3345-1519
educacao@dourado.sp.gov.br
do
atendimento:
Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
MATRÍCULA

4 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

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

Terá vaga assegurada o candidato cadastrado que efetuar a matrícula no prazo estabelecido.
Pessoa Física (alunos em idade escolar).
1. Conta de luz atualizada (cópia e original);
2. Certidão de Nascimento do candidato ou carteira de identidade; (cópia e original);
3. CPF caso possua; (cópia e original);
4. Comprovante de escolaridade para os alunos transferidos de escolas particulares.
Os pais ou responsáveis procuram a escola mais próxima de sua residência para efetivar a matrícula.
Se o número de candidatos for superior ao número de vagas naquela escola, serão encaminhados para
uma outra escola da Rede Municipal.
O período de matrícula é realizado em dezembro do ano vigente.

Presencial ou on-line
Isento.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do (16)3345-1519
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
5 Serviço:

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

Descrição:

É uma sala de recursos para alunos com deficiência, tem como função complementar ou suplementar
a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias
que eliminem barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem.
Pessoa Física (alunos público alvo da Educação Especial)
O aluno tem que ser público da Educação Especial, se enquadrar na Resolução CEE nº460, de 12 de
dezembro de 2013.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
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Etapas do
processo:

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

O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a documentação do aluno, juntamente com o
laudo médico, relatório pedagógico, fonoaudiólogo, psicológico e relatório da Equipe de Educação
Especial da SRE, se todos os documentos e conferência estiverem em conformidade, o aluno é
encaminhado para a escola aonde tem o AEE para ele frequentar no contra turno.
De acordo com as vagas disponíveis.

Presencial
Isento.
Ordem de chegada
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Endereço: Rua Santos Dumont 40 oeste
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Telefone: (16)3345-1519
educacao@dourado.sp.gov.br
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA

6 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Documento emitido em formulário próprio comprobatório da efetivação da matrícula.
Pessoa Física
Documentos pessoais e cópias dos documentos do aluno a ser matriculado.
O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a documentação do aluno, juntamente com o
arquivo da escola. Se todos os documentos e conferência estiverem em conformidade é emitido em
formulário próprio ou pelo sistema eletrônico CONSULTE.
Entrega imediata com atendimento conforme a demanda no momento.

Presencial
Isento.
Em média, 20 minutos, este tempo será variável de acordo com a demanda do Setor.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do (16)3345-1519
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:

7 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
A Declaração de transferência comprova a série que o aluno se encontra permitindo a matrícula em
outro estabelecimento.
Pessoa Física
Não é exigido documento para solicitação. Responsável legal do aluno
O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a documentação do aluno, juntamente com o
arquivo da escola. Se todos os documentos e conferência estiverem em conformidade é emitido a
declaração pelo sistema eletrônico CONSULTE.
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Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Entrega imediata com atendimento conforme a demanda no momento.

Endereço de
atendimento:

Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino

Presencial
Isento.
Atendimento presencial para realizar a solicitação através do responsável do aluno.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16)3345-1519
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

HISTÓRICO ESCOLAR

8 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:

O Histórico é solicitado as Unidades Escolares, quando o aluno é concluinte,
transferido ou desistente O histórico escolar é documento indispensável para
regularizar e comprovar a vida escolar do aluno.
Pessoa Física
Não é exigido documento para solicitação. Responsável legal do aluno.
O processo se inicia na própria escola, onde é conferida a documentação do aluno, juntamente com o
arquivo da escola. Se todos os documentos e conferência estiverem em conformidade é emitido o
documento pelo sistema eletrônico CONSULTE.
O prazo para a entrega é de 30 dias.

Presencial
Isento.
Atendimento presencial para realizar a solicitação através do responsável ou do próprio aluno se for
maior de idade.

Prioridade de
Atendimento:

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

Endereço de
atendimento:

Nas Escolas da Rede Municipal de Ensino
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do (16)3345-1519
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:

9 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO
O Transporte Escolar - Rural e Urbano é um serviço de atendimento aos alunos matriculados na Rede
Pública Municipal e Estadual com idade de 4 a 17 anos de idade que estão frequentando do 1º período
da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Médio. Os alunos de 4 anos só poderão usar o transporte
escolar acompanhados de um responsável maior de idade. Em geral para a obtenção do direito de
receber este serviço de forma Isento. o aluno tem que estar matriculado em uma das duas Redes de
Ensino.
Pessoa Física (Alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino)
Não é exigido documento para solicitação. Responsável legal do aluno
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Endereço de
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Em geral, para obter o direito ao Transporte Público e Rural Isento a pessoa ou responsável deverá
procurar pessoalmente a Secretaria Municipal de Educação, o Departamento de Transportes ou a
própria escola para solicitar o Transporte Escolar.
Imediatamente

Presencial
Isento.
Atendimento presencial para realizar a solicitação através do responsável do aluno quando menor de
idade.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
SEMED, Departamento de Transportes e Escolas da Rede Municipal de Ensino
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16)3345-1519
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE
Ao Departamento Municipal de Saúde compete:
I - coordenar, assessorar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com o Departamento de Planejamento, Gestão e políticas
Publicas, a política municipal de saúde pública, responsabilizando-se por sua execução, coordenação,
orientação, controle e avaliação;
III - coordenar, orientar e implementar a estrutura do Sistema Local de Saúde, em consonância com o Sistema
Único de Saúde - SUS, viabilizando a sua integração com as instituições públicas e conveniadas;
IV - estabelecer o Plano Municipal de Saúde;
V - coordenar e executar as tarefas pertinentes à informatização do Sistema Local de Saúde, de conformidade
com as prerrogativas estabelecidas pelo SUS;
VI – assessorar, coordenar e controlar a organização e o funcionamento de Fundo Municipal de Saúde;
VII - elaborar, executar e coordenar os projetos de divulgação da área de saúde;
VIII - organizar didática e tecnicamente a estrutura do Sistema Local de Saúde;
IX - divulgar os programas de promoção à saúde;
X - avaliar e controlar todo o Sistema Local de Saúde através da Divisão de Auditoria Médica;
XI - coordenar, controlar, avaliar e executar ações pertinentes à vigilância, tratamento, prevenção e informações
dos principais agravos de saúde;
XII - manter em atividades regular a Conferência Municipal de Saúde;
XIII - acompanhar as atividades da Vigilância Sanitária e fiscalizar os alimentos e estabelecimentos responsáveis
pela comercialização de alimentos;
XIV - capacitar os recursos humanos no âmbito do Departamento de Saúde;
XV - assessorar e controlar a execução das atividades relacionadas com material, serviços gerais, transporte e
expediente do Departamento;
XVI - planejar e executar as ações e as atividades, bem como promover a atenção médica, os Serviços de Apoio
de Diagnóstico e Terapia;
XVII - organizar os serviços de saúde do Município, com vistas ao faturamento, à produtividade e à qualidade da
atenção prestada;
XVIII - prestar a assistência médico-odontológica;
XIX - opinar sobre a concessão de subvenção a entidades de saúde, promovendo a fiscalização da aplicação de
recursos e emitir parecer sobre a respectiva prestação de contas, para a consideração do Prefeito;
XX - firmar convênios com órgãos e entidades estaduais e federais de cooperação técnica, financeira e
administrativa.
XXI - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

ANTÔNIO RAFAEL TAVANO
Telefone: (16) 3345-1159
saude@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Demétrio Calfat, 145, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação do
usuário:

(16) 3345-1159
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

O Departamento Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao
Diretor do Departamento:
a) Assessoria Médica;
b) Vigilância à Saúde:
- Seção de Promoção à Saúde;
- Seção de Informações e Estatística;
c) Planejamento da Saúde;
- Divisão de Apoio Administrativo:
- Seção de Expediente e Comunicação Social;
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- Seção de Processamento de Dados.
- Divisão de Apoio de Recursos Humanos;
- Divisão de Planejamento e Assistência à Saúde:
- Seção de Controle e Avaliação;
- Seção de Atendimento Médico-Odontológico

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE
No Departamento Municipal de Saúde o cidadão pode acessar os serviços:
1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
2 PRONTO SOCORRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
3 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR
4 FARMÁCIA MUNICIPAL
5 TRANSPORTE DE PACIENTES
6 REGULAÇÃO MUNICIPAL
7 SAÚDE BUCAL
8 IMUNIZAÇÃO

1 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:

Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
REALIZAR ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAUDE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E
REABILITAÇÃO. REALIZAR ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NAS TRES UNIDADES
DE SAUDE REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM (CURATIVO, VERIFICAÇÃO DE
PRESSÃO E DEXTRO VACINAS EXAMES PREVENTIVOS ADM DE MEDICAMENTOS)
População em Geral Usuários do SUS.
1. Documento de identidade; 2. Cartão SUS.
CIDADÃO DEVE SE DIRIGIR A UNIDADE DE SAUDE COM O CARTÃO SUS E RECEBER O
SERVIÇO SOLICITADO
VARIA DE 15 MIN A 2HS DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO SOLICITADO.

O acesso dos usuários na UBS ocorre conforme agendamentos prévios pelo ACS ou na recepção da
ESF pelo usuário. A demanda espontânea passa pelo acolhimento com a enfermeira, que avalia a
necessidade do paciente, incluindo para o atendimento médico de acordo com as possibilidades do
serviço. Quando não é possível realizar o atendimento na ESF, é feito encaminhamento por escrito para
o Centro de Saúde do município.
Isento
Ordem de chegada, critérios de risco e mediante encaminhamentos para as especialidades.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
PSF I - RUA SETE DE SETEMBRO 328 CENTRO
PSF II - RUA 24 DE JUNHO S/N
PSF III - RUA SALVATORE SACCO 200 JD AZALEAS
Das 7h00 às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do (16) 33453087
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - CAIXA DE SUGESTÕES NAS TRES UNIDADES DE SAÚDE
do usuário:
2 Serviço:
Descrição:
Público alvo:

PRONTO SOCORRO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ATENDIMENTOS EM URGÂNCIA E EMERGÊNCIA
Cidadãos (pessoa física); instituições públicas/privadas); empresas (pessoa jurídica).
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Requisitos
necessários:

1. documento de identidade original
2. cartão nacional de saúde (cartão sus)
3. acompanhante de maior idade para menores de 18 anos, acima de 60 anos e portadores de alguma
necessidade, para realização de consultas e procedimentos

Etapas do
processo:

1.
realização de ficha de atendimento individual
2.
análise e verificação do atendimento a ser realizado (triagem)
3.
realização do procedimento
4.
detectada necessidade de assistência de maior complexidade, paciente direcionado para
municípios de referência,
5.
avaliação do nível de complexidade para disposição de suporte multidisciplinar
Imediato de acordo com a necessidade do atendimento

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

Endereço de
atendimento:

* urgência: imediato
* emergência: imediato
* eletivo: de acordo com demanda
Presencial
Isento.
Ordem de chegada de acordo com a necessidade e prioridade
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(lei federal 10.048/2000; estatuto do idoso: 13.466/2017)
Rua Barão do Rio Branco, 327, Centro
24 horas

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

192
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão

ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR

3 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA, OFTALMOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA E
OBSTETRICIA/GINECOLOGIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Cidadãos em Geral (pessoa física);
cartão nacional de saúde (cartão sus)
COMPARECER A RECEPÇÃO COM DOCUMENTOS PESSOAIS E AGUARDAR ATENDIMENTO
Imediato de acordo com a necessidade do atendimento
* eletivo: de acordo com demanda
Presencial
Isento.
De imediato até 30 minutos
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(lei federal 10.048/2000; estatuto do idoso: 13.466/2017)
Rua Barão do Rio Branco, 327, Centro
Ambulatorial das 07h às 17h de segunda à sexta feira e hospitalar 24 horas

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:
4 Serviço:
Descrição:

Público alvo:

(16) 3345-1159
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão

FARMÁCIA MUNICIPAL
Assistência farmacêutica integral, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos à
população referida. Norteada pelos componentes básicos (CBAF), componente estratégico e
componente especializado da assistência farmacêutica.
Cidadãos em Geral (pessoa física).
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Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

1.
Cadastro SIGAF (sistema integrado gerenciamento assistência farmacêutica);
2.
Documentos para cadastro: CPF, RG, CARTÃO DO SUS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO.
3.
Triagem de pacientes portadores de doenças crônicas HIPERDIA (hipertensão arterial e
diabetes melittus);
4.
Documentos para triagem: CPF, RG, CARTÃO DO SUS, receituário, comprovante de
endereço do paciente;
5.
Aquisição de glicosímetro e tiras para medição da glicemia: triagem do paciente, relatório médico
constando quantas aferições diárias;
6.
Apresentação de documento de identidade (do retirante), ou equivalente, (habilitação, carteira
de trabalho) para retirada dos medicamentos referentes a RDC 20/2011 (antimicrobianos) e portaria
344/98 (Psicotrópicos) ;
1.
Apresentação de recita médica.
2.
Participação e controle dos pacientes HIPERDIA através dos PSFs, com posterior dispensação
no SIGAF.
3.
Formulação da REMUME (relação municipal de medicamentos essenciais) baseada na
RENAME (relação nacional de medicamentos essenciais)
4.
Aquisição dos medicamentos do Componente estratégico da assistência farmacêutica,
seguindo protocolos clínicos previamente estabelecidos pela SES (superintendência estadual de
saúde)
5.
Aquisição dos medicamentos do CBAF (componente básico da assistência farmacêutica)
6.
Aquisição e montagem de processos referentes ao CEAF (COMPONENTE ESPECIALIZADO
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) observando primeiramente o CID, (código internacional de
doenças) e posteriormente a participação do paciente e do clínico ESPECIALISTA na montagem dos
mesmos.
Imediato.

Presencial.
Isento.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Sete de Setembro, 328, Centro
Das 12h00 às 16h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-1159

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão

TRANSPORTE DE PACIENTES

5 Serviço:
Descrição:

AGENDAMENTO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DA CONSULTA/EXAME

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Cidadãos em Geral (pessoa física).
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DA CONSULTA/EXAME

Endereço de
atendimento:

COMPARECER A RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MEDIANTE
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CONFORME AGENDAMENTO

Presencial.
Isento.
15 minutos.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Demétrio Calfat, 145, Centro
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Das 8h às 16h - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-1159

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão

REGULAÇÃO MUNICIPAL

6 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A
REFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE
Todos os cidadãos que precisarem do serviço do TFD.
Encaminhamentos médicos (para consultas, exames, cirurgias) acompanhados de xerox de documentos
pessoas, cartão SUS e comprovante de endereço. Em alguns casos, xerox de exames feitos
anteriormente.
APÓS A SOLICITAÇÃO MÉDICA O DOCUMENTO É ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AGENDAMENTO. APOS O AGENDAMENTO O DOCUMENTO É
RETORNADO À UNIDADE DE SAÚDE PARA SER ENTREGUE AO PACIENTE
VARIA DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE VAGAS PELO SISTEMA CROSS AMBULATORIAL

Presencial
Isento.
15 Minutos.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Demétrio Calfat, 145, Centro
Das 7h30 às 16h30 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento
(16) 3345-1159
do
atendimento:
Manifestação www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão
do usuário:
SAÚDE BUCAL

7 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

As ações de Saúde Bucal se baseiam nos princípios do SUS que contemplam a universalidade, a
integralidade da assistência, a utilização da epidemiologia, a participação da comunidade, a
descentralização político-administrativa e a divulgação das informações.
Usuários do SUS e escolares
Pacientes de Necessidades Especiais
1. Documento de identidade do usuário
2. Cartão SUS
3. Cartão de vacinação
1. Inscrição na lista de espera nas unidades da Equipe de Saúde da Família- setor odontológico - da
região a qual o usuário pertence;
2. Nos usuários em idade escolar matriculados na rede pública Municipal e Estadual do ensino
fundamental e creches é realizado um levantamento das necessidades odontológicas anualmente, e
o agendamento é realizado conforme o risco no setor odontológico das unidades da Equipe de Saúde
da família a qual o aluno pertence
3. Casos de Urgências ou Emergências odontológicas o usuário é atendido prontamente no setor
odontológico das unidades de Saúde da Família sem agendamento e posteriormente inscrito na lista
de espera.
4. Necessidades de atenção secundária o usuário é encaminhado ao centro de especialidades
odontológicas de referência– CEO - conforme a disponibilidade de vagas.
5. Os pacientes de necessidade especiais são atendidos no setor odontológico das unidades de Saúde
da Família, no consultório odontológico do APAE e CEO.
Urgências e emergências prontamente
Tratamento agendado usuários: média de 6 meses a um ano após a inscrição na lista de espera
Escolares agendamento conforme o risco nas escolas no período anual do levantamento das
necessidades odontológicas
Presencial
Isento.
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Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Nas UBS
Segunda a sexta: 7h ás 11h 12h ás 15h.

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:
8 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

Nas UBS
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

IMUNIZAÇÃO
A imunização é realizada de forma centralizada no Centro de Saúde Municipal, em sala exclusiva para
a vacina, atendendo a toda a população urbana e rural. O município contém insumos e equipamentos
suficientes para o atendimento. O registro é feito no sipni online para as vacinas de rotina e campanhas.
Atualmente temos duas técnicas de enfermagem na sala de imunização, ambas com carga horária de
30h/semanais.
Usuários do SUS.
4. Documento de identidade;
5. Cartão SUS;
6. Cartão de vacina;
No acolhimento na sala de vacinação, a equipe deve garantir um ambiente tranquilo e confortável,
assegurar a privacidade e estabelecer uma relação de confiança com o usuário, conversando com ele
e/ou com o responsável sobre os benefícios da vacina. Antes da administração do imunobiológico, os
seguintes procedimentos devem ser adotados:
•
Se o usuário está comparecendo à sala de vacinação pela primeira vez, abra os documentos
padronizados do registro pessoal de vacinação (cartão ou caderneta de vacinação) e cadastre o usuário
no SI-PNI;
•
No caso de retorno, avalie o histórico de vacinação do usuário no sistema e cartão de vacina,
identificando quais vacinas devem ser administradas;
•
Obtenha informações sobre o estado de saúde do usuário, avaliando as indicações e as
possíveis contraindicações à administração dos imunobiológicos, evitando as falsas contraindicações;
•
Questione o usuário sobre o uso de medicações, dose e tempo de tratamento. Em caso de
dúvida, solicite avaliação médica antes da vacinação;
•
Na administração das vacinas Triviral, Febre Amarela e HPV, questione sobre a possibilidade
de gravidez e explique sobre a contra-indicação das vacinas neste caso, orientando também sobre a
necessidade de evitar a gestação um mês após a vacinação;
•
Oriente o usuário sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico de
acordo com o grupo-alvo ao qual o usuário pertence e conforme o calendário de vacinação vigente;
•
Faça o registro do imunobiológico a ser administrado no espaço reservado nos respectivos
documentos destinados à coleta de informações de doses aplicadas;
•
Na caderneta de vacinação, date e anote no espaço indicado: a dose, o número do lote
completo, a unidade de saúde onde a vacina foi administrada e o nome legível do vacinador;
•
O aprazamento deve ser calculado ou obtido no SI-PNI e a data deve ser registrada com lápis
na caderneta de saúde/cartão de vacinação do indivíduo;
•
Faça o registro da dose administrada no boletim diário específico, conforme padronização;
•
Reforce a orientação, informando o usuário sobre a importância da vacinação, os próximos
retornos e os procedimentos na possível ocorrência de eventos adversos.
Imediato até 15 minutos.

O acesso dos usuários ao serviço de imunização ocorre a partir da demanda espontânea,
agendamentos e busca ativa.
Isento
Ordem de chegada, priorizando os atendimentos preferenciais com base na legislação vigente.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Demétrio Calfat, 145, Centro
Das 7h00 às 16h30 - segunda-feira à sexta-feira
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Andamento do (16) 3345-1159
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - Caixa de Sugestão
do usuário:

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE ZOONOSES E
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ao Departamento de Zoonoses e Vigilância Sanitária compete:
I - Coordenar, controlar, avaliar e executar ações pertinentes à vigilância, tratamento, prevenção e informação
dos principais agravos da saúde que acometem a população do município;
II - Implantar e acompanhar o desenvolvimento de programas de controle e/ou erradicação de doenças
transmissíveis e zoonoses no município;
III - gerenciar a utilização de imunobiológicos na rede de serviços;
IV - Construir e analisar indicador epidemiológico;
V - Elaborar e executar projetos;
VI - Monitorar agravo de saúde e distribuir imunobiológicos;
VII - Fornecer parecer técnico para emissão de alvará;
VIII - Fornecer selo sanitário;
IX - Promover a fiscalização dos alimentos disponíveis para comercialização;
X - Supervisionar, orientar e acompanhar os estabelecimentos responsáveis pela comercialização de alimentos;
XI - elaborar normas e implantar programas;
XII - instaurar processos administrativos e resolver denúncias em relação aos alimentos disponíveis para
comercialização;
XIII - Fiscalização e licenciamento de todos os tipos de estabelecimentos de comércio e manipulação de
alimentos, como: bares, restaurantes, quiosques, supermercados, etc.
XIV - Fiscalização e licenciamento de indústrias de alimentos;
XV - Controle e investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos;
XVI - Controle da qualidade de água de consumo, de piscinas públicas, de caixas d'água de clínicas de
hemodiálise;
XVII - Controle de qualidade do ar de ambientes internamente climatizados;
XVIII - Fiscalização de licenciamentos de estabelecimentos e serviços de interesse à saúde, como: clínicas
médicas, consultórios, óticas, salões de cabeleireiros, academias de ginástica, etc.
XIX - Combate a presença de insetos e roedores transmissores de doença.
XX - Inspeções zoosanitárias.
XXI - Controle de animais sinantrópicos e peçonhentos.
XXII - Vacinação antirrábica.
XXIII – Castração.
XXIV- Controle da dengue e relacionados.
XXV - Verificação de reclamações.
XXVI - Acompanhamento de acidentes por maus-tratos.
XXVII- Monitoramento de Zoonoses.
XXVIII - Educação.
XXIX - Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Diretor:
Contato:

THAIS MUNHOZ CELESTINO
Telefone: (16) 3345-3112
ccz@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Padre Sampaio, 35, Jardim Aeroporto

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação do
usuário:

(16) 3345-3112
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

O Departamento de Zoonoses e Vigilância Sanitária tem a seguinte estrutura organizacional,
vinculada ao Diretor do Departamento:
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- Divisão de Epidemiologia:
- Seção de Vigilância Epidemiológica de Agravo à Saúde;
- Seção de Vigilância de Alimentos;
- Seção de Vigilância de Estabelecimentos.
- Seção de Serviços Veterinários.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES
E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
No Departamento de Zoonoses e Vigilância Sanitária o cidadão pode acessar os serviços:
1 VISITAS PREVENTIVAS DE COMBATE À ZOONOSES
2 BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL
3 CONTROLE ESCORPIÔNICO
4 CONTROLE SANITÁRIO
1 Serviço:

VISITAS PREVENTIVAS DE COMBATE À ZOONOSES

Descrição:

Serviço de visitas bimestrais, em todos os imóveis da área urbana e bairros rurais, seguindo
normatização do PNCD do Ministério da Saúde; Colocação de armadilhas OVITRAMPAS em locais
estratégicos pela cidade com o intuito de monitoramentos das áreas mais endêmicas; Visitas
domiciliares mensais nas Zonas rurais para o controle da doença de chagas nos Postos de Informação
de Triatomíneos; Avaliação de chagas nas áreas estratificadas no ano; Visitas quinzenais em pontos
estratégicos como borracharias, cemitérios e imóveis mais propícios para a proliferação da dengue;
Vacinação antirrábica canina em zona urbana e rural; Levantamento dos casos de leishmaniose visceral
em cães suspeitos nas áreas previamente estratificadas de acordo com o PNCLV; Borrifarão controle
do Aedes aegypti e do cúlex na cidade; visitas domiciliares de orientação e manejo ambiental; Visitas
de trabalho educativo em escolas e instituições.
São visitas realizadas nas residências da área urbana e aglomerados para desenvolvimento de
ações de controles de criadouros. O controle se faz através de orientações ao respon sável pelo
imóvel a fim de que se estabeleça rotina de hábitos seguros para a manutenção de um ambiente
livre de riscos para a proliferação do vetor. Pode-se complementar a ação com medidas de controle
mecânico e aplicação de produtos alternativos, assim como sal, água sanitária, entre outros.
Cidadãos (pessoa física e jurídica); Instituições Públicas/Privadas, comércios e imóveis em geral.
1. Segundo as normas e diretrizes das Secretarias Federal, Estadual e Municipal.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

1.

Visitas diárias, quinzenais, mensais e atendimentos de demanda espontânea, segundo as
normatizações vigentes no PNCD,PCDCH, PCFAD, PCDCHAV, PNCLVC .
2. Em caso de suspeita de dengue: entrada da notificação do suspeito; realização da
delimitação do bloqueio e execução do mesmo; realização de exame laboratorial do suspeito;
recebimento de resultado do exame; retirada de inseticida fornecido pelo SUCEN; realização
de nebulização, se o caso for positivo e alimentação do sistema SISAWEB . Em caso de
picada ou escorpião encontrado: entrada da notificação de acidente por animal peçonhento
ou recebimento de reclamação sobre aparecimento de escorpião; realização da busca ativa
no local onde o paciente foi picado ou onde o animal foi encontrado com orientações de
prevenção a acidentes, entrega de material instrutivo e notificação de melhorias a serem
realizadas no local; alimentação do sistema escorpião e re-inspeção para verificação das
melhorias que foram exigidas.
Durante o ano em vigência, e respeitando os prazos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Visitas domiciliares ou demanda espontânea no setor.
Isento.
Demanda espontânea por ordem de prioridade que cada caso necessita.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Padre Sampaio, 35, Jardim Aeroporto
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Das 7h00 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
ccz@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3112
do usuário:
2 Serviço:

BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL

Descrição:

Bem-estar e proteção dos animais (maus tratos); campanha de vacinação antirrábica; orientação,
prevenção e controle de zoonoses; ação de educação e saúde para prevenção e controle de
zoonoses.
Em caso de mãos tratos, geralmente é feito denuncia e posteriormente um boletim de ocorrência
pela polícia militar, o departamento é comunicado e vai até o local verificar se tais informações
procedem. Se for constatado abandono ou maus tratos, o proprietário do imóvel e do animal será
multado e ficará responsável pela saúde e bem-estar do animal, arcando com todas as despesas
necessárias. Vacinação antirrábica geralmente é feita anualmente, na área urbana e rural em cães
e gatos do município. Ação de educação em saúde para prevenção de controle de zoonoses é feita
através de panfletagens, mídia local e palestras
População em geral
Não é necessário

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

No caso de maus tratos, é feita a denúncia por telefone, os funcionários do departamento se
deslocam até o local para verificar. Após a confirmação, aplica-se multa e os animais são levados
ao veterinário, onde as despesas são por conta do proprietário do animal.

Prazo para
De 10 a 15 dias
prestação
do
serviço:
Acesso ao
Presencial no departamento de zoonoses e vigilância sanitária ou pelo telefone 16 3345 -3112
serviço:
Taxa:
Isento.
Previsão de
Por ordem de chegada.
atendimento:
Prioridade de
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
Atendimento:
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Endereço de
Rua Padre Sampaio, 35, Jardim Aeroporto
atendimento:
Das 7h00 às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
ccz@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3112
do usuário:

3 Serviço:

CONTROLE ESCORPIÔNICO

Descrição:

Visitas realizadas pela equipe de controle de vetores a fim de evitar acidentes envolvendo tais
animais peçonhentos. As visitas contam com a busca ativa nos peri e intra domicílios, assim como,
com a realização de orientação aos moradores sobre medidas para a prevenção ao aparecimento
dos mesmos.
Cidadãos (pessoa física e jurídica); Instituições Públicas/Privadas, comércios e imóveis em geral.
1. Segundo as normas e diretrizes das Secretarias Federal, Estadual e Municipal.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:

1.

Em caso de picada ou escorpião encontrado: entrada da notificação de acidente por animal
peçonhento ou recebimento de reclamação sobre aparecimento de escorpião; realização da
busca ativa no local onde o paciente foi picado ou onde o animal foi encontrado com
orientações de prevenção a acidentes, entrega de material instrutivo e notificação de
melhorias a serem realizadas no local; alimentação do sistema escorpião e re-inspeção para
verificação das melhorias que foram exigidas.
Imediato

Visitas domiciliares ou demanda espontânea no setor.
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Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Isento.
Demanda espontânea por ordem de prioridade que cada caso necessita.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Padre Sampaio, 35, Jardim Aeroporto
Das 7h00 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
ccz@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3112
do usuário:
CONTROLE SANITÁRIO

4 Serviço:
Descrição:

Recebimento e atendimento de denúncias sobre descumprimento de normas sanitárias por parte
dos estabelecimentos do município e sobre questões de saúde pública; emissão de licença de
funcionamento para os estabelecimentos compreendidos na portaria CVS n° 01/19; orientação da
população sobre legislação sanitária no trabalho, segurança alimentar, higiene, saneamento,
manejo ambiental, etc.
O licenciamento dos estabelecimentos é realizado pelo Via Rápida Empresa e esse acesso é
realizado pelos escritórios de contabilidade contratados pelo estabelecimento, essa parte tem que
ser visto no Departamento de Tributos; O licenciamento das atividades que não possam ser
realizados pela Via Rápida Empresa (pessoas físicas, atividades secundárias, alta complexidade)
devem ser realizados presencialmente no setor de VISA com apresentação dos documentos
relacionados na Portaria CVS n° 01/19; os demais serviços prestados para a população
(atendimento de reclamações/ denúncias e orientações) são realizadas presencialmente direto no
setor de vigilância sanitária sem a necessidade de agendamento ou documentação.

Público alvo:

Proprietários e funcionários dos estabelecimentos compreendidos na portaria CVS n° 01/19 e
população em geral.
No momento da inspeção é avaliado a documentação especifica, condição de limpeza e infraestrutura
que devem preencher aos critérios exigidos pela vigilância sanitária referentes aos documentos que
constam na Portaria CVS n° 01/19
1
Recebimento da solicitação (licença inicial, renovação de licença, alteração de dados
cadastrais, cancelamento de licença) no balcão (presencial) ou via VRE (online); Conferência dos
documentos e emissão de taxa; Protocolo manual (livro); Protocolo Sivisa (sistema); Criação da
pasta do processo (físico); Inspeção (após recebimento do comprovante de pagamento); Emissão
da ficha de procedimento (relatório de inspeção) no sistema Sivisa; Notificação do responsável
legal em caso de necessidade de adequação; Deferimento ou indeferimento do pedido; Publicação
do deferimento ou indeferimento; Arquivamento do processo. Em caso de recebimento de
denúncias: recebimento da denúncia; verificação in loco da procedência da denúncia;
procedimentos administrativos (de acordo com o resultado da verificação) e publicação dos atos
administrativos (autos de inflação, notificação).
Inspeções sanitárias: segue a programação de inspeções semestrais.
Denúncias: são atendidas conforme são apresentadas queixas a VISA municipal.
No caso de licenciamento de estabelecimento é de 60 dias a constar da data do recebimento da
solicitação. Em relação com denúncias ou reclamações o prazo é de uma semana.
Presencialmente no setor. No caso da solicitação de licença pelo via rápida empresa acessar
https://www.jucesp.spgov.br/sil/logon.aspx
As taxas cobradas pelo serviço de fiscalização e licenciamento da vigilância sanitária municipal de
Dourado são determinadas pelo Decreto n° 1867 de 24 de março de 2010. As taxas tem seus
valores atualizados anualmente pela Coordenadoria da administração tributária.
Atendimento Imediato.

Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Padre Sampaio, 35, Jardim Aeroporto
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
ccz@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3112
do usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
Ao Departamento de Obras e Serviços Públicos compete:
I – coordenar, assessorar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II – dirigir, executar e/ou supervisionar e fiscalizar as obras públicas de acordo com a legislação vigente;
III – manter sob sua responsabilidade a guarda, a manutenção, o controle e a conservação dos veículos e dos
equipamentos do Departamento;
IV – dirigir e executar os serviços de carpintaria, serralheria, marcenaria e de produção de pré-moldados;
V – executar ou promover a execução de serviços públicos, em consonância com as diretrizes do planejamento
municipal;
VI – coordenar a execução dos serviços públicos permitidos ou concedidos, especialmente os de transporte
público e exercer a respectiva fiscalização;
VII – administrar o terminal rodoviário;
VIII – administrar e fiscalizar o funcionamento dos Cemitérios Municipais;
IX – elaborar e propor ao Prefeito uma política de destinação final aos resíduos sólidos;
X – construir e manter conservadas as estradas municipais;
XI – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
WÁGNER CRISTIANO KAPP
Diretor:

Contato:

Telefone: (16) 3345-3833
engenharia@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento de Obras e Serviços Públicos tem a seguinte estrutura organizacional,
vinculada ao Diretor do Departamento:
a) Assessoria de Obras
- Divisão de Estradas e Obras em Vilas e Povoados:
- Seção de Estradas e Melhoramentos em Vilas e Povoados;
- Seção de Manutenção de Equipamentos
- Divisão de Obras Urbanas:
Seção de Edificações.
b) Assessoria de Serviços Públicos:
- Divisão de Serviços Urbanos;
- Divisão Limpeza Pública:
- Seção de Limpeza Pública.
- Divisão de Transportes e Trânsito.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
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Setor de Limpeza Urbana
No Setor De Limpeza Urbana o cidadão pode acessar os serviços:
1 COLETA DE LIXO ÚMIDO
2 COLETA DE ENTULHOS E BENS INSERVÍVEIS
3 CONCESSÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL
4 LIMPEZA DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL E SEPULTAMENTO
5 TROCA DE LÂMPADAS
6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS (TAPA BURACOS)
8 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

1 Serviço:

COLETA DE LIXO ÚMIDO

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:

Recolhimento de lixo úmido de origem doméstica ou local de trabalho.
Residências e demais imóveis comerciais ou empresariais.
Acondicionar o lixo corretamente de acordo com os dias de coleta para cada Bairro antes das 7 (sete)
horas da manhã.
Dispor o lixo acondicionado nas portas dos imóveis.

Dias da semana
Segunda
Quarta Feira
Sexta Feira

Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Bairros
TODA CIDADE
TODA CIDADE
TODA CIDADE

Não se aplica.
Isento.
Não se aplica.
Não se aplica.
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 – Centro
Segunda, quarta e sexta-feira das 7h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Não se aplica.
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

2 Serviço:

COLETA DE ENTULHOS E BENS INSERVÍVEIS

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Sistema de Recolhimento de entulhos e bens inservíveis em via pública
População em geral.
Acondicionar os entulhos corretamente de acordo com os dias de coleta para cada Bairro antes das 7
(sete) horas da manhã. Caso o entulho e/ou bens inservíveis sejam depositados em via pública fora da
data estipulada será cobrada taxa em valor suficiente para cobrir o custo integral do serviço, mais multa
de 20%.

Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:

Dispor o entulho e bens inservíveis acondicionados na rua em frente aos imóveis.

Semana
1ª Semana do Mês
2ª Semana do Mês
3ª Semana do Mês

Bairros
JARDIM MARIA LUIZA – CENTRO
JARDIM DAS FLORES – PQ DOURADO I – PQ DOURADO II – JARDIM
CENTRAL
JARDIM PAULISTA – CASAS POPULARES – VILA
SÃO JOSÉ
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4ª Semana do Mês
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

JARDIM PRIMAVERA – RESIDENCIAL AZALÉAS – JARDIM ELITE –
JARDIM AEROPORTO – CHÁCARA DE RECREIO SÃO JOSÉ

Não se aplica.
Isento.
Não se aplica.
Não se aplica.
Rua Santos Dumont, 316 – Centro
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3833
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

3 Serviço:

CONCESSÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Sistema de Recolhimento de entulhos e bens inservíveis em via pública
População em geral.
O uso de caçamba poderá ser requisitado por munícipe, desde que não possua qualquer débito junto
à Prefeitura, para o recolhimento de resíduos de construção civil, mediante requerimento prévio e
imediato pagamento do preço público regulamentado pelo Decreto 2.475/2018.

Etapas do
processo:

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

- A caçamba será cedida para uso do munícipe mediante pagamento de preço público quando não
prejudicar a escala de serviços públicos da Prefeitura Municipal e mediante o seguinte procedimento:
– o requerimento deverá ser dirigido ao Departamento de Obras e Serviços Públicos, a fim de se obter
o seu deferimento/indeferimento após a análise dos requisitos previstos;
– em havendo dívidas inscritas, o requerimento deverá ser devolvido com a comunicação da
impossibilidade do atendimento enquanto perdurarem os débitos existentes;
– em não havendo dívidas, após o deferimento do Departamento de Obras e Serviços Públicos, o
procedimento deverá ser encaminhado para o Departamento Financeiro, a fim de que o setor de
lançadoria emita guia para o recolhimento do preço público.
- Os usuários deverão recolher a tarifa referente ao preço público de utilização da caçamba aos cofres
públicos a partir da emissão de guia de recolhimento, antes da prática dos atos que originarem a sua
cobrança.
- Os usuários deverão pré-agendar os serviços junto ao Departamento de Obras e Serviços Públicos,
definindo a data com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
- O Atendimento à solicitação da caçamba deverá ser por ordem de inscrição.
- O período máximo de disponibilidade da caçamba para a coleta de resíduos de construção civil será
de 05 (cinco) dias, podendo este prazo, contudo, ser inferior, caso solicitada a retirada pelo munícipe,
ocasião em que não terá direito a restituição de nenhum valor.
- Decorrido o prazo de disponibilidade previsto no caput, o munícipe deverá apresentar novo
requerimento solicitando a prorrogação, caso em que terá prioridade no atendimento, bem como fazer
o recolhimento de nova taxa.
- Fica proibido o uso de caçamba para coleta de resíduos orgânicos ou provenientes de podas de
árvores, sob pena de multa de 10 (dez) ufesp.
- Em não sendo realizado o descarte dos resíduos de construção de responsabilidade do munícipe, o
recolhimento será efetuado pela Administração, cobrando-se o preço público especificado na tabela
anexa, sem prejuízo das multas previstas no Código de Posturas do Município.
- O estacionamento da caçamba deverá ser feito obrigatoriamente no interior do imóvel de propriedade
do munícipe solicitante do serviço, sendo, ainda responsável por quaisquer acidentes que venha
acontecer.
- Não sendo possível o estabelecido no caput, o munícipe solicitante do serviço deverá obedecer às
diretrizes dispostas nas legislações aplicáveis a espécie no que se refere a localização da caçamba
na via pública.
- No caso de a localização da caçamba ser considerada irregular pela fiscalização ela poderá ser
retirada pela Administração, não tendo o munícipe solicitante direito a restituição.
- O dever de vigilância relativo ao uso adequado da caçamba, bem como a não colocação de resíduos
não permitidos, será de responsabilidade do munícipe solicitante do serviço.

05 a 10 dias
Não se aplica.
R$ 20,00
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Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Não se aplica.
Por ordem de Chegada e disponibilidade de caçambas.
Rua Santos Dumont, 316 – Centro
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3833
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

LIMPEZA DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL E SEPULTAMENTO

4 Serviço:
Descrição:

Limpeza de toda área existente do cemitério, limpeza do velório e serviço de sepultamento

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Pessoas que necessitem dos serviços para sepultamentos e população em geral.
Para realização dos sepultamentos é necessário apenas informar o dia e o horário do sepultamento
para os funcionários que ali trabalham.
Desde o velório até o sepultamento.

Endereço de
atendimento:

Imediato

Presencialmente ou por Telefone
Isento
Atendimento Imediato.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316, Centro; ou Avenida da Saudade, s/nº, Jardim Paulista.
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
obras@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3833
do usuário:
TROCA DE LÂMPADAS

5 Serviço:
Descrição:

Troca de lâmpadas queimadas de iluminação pública. A lâmpada do poste da sua rua queimou? Peça
agora mesmo a manutenção, essa requisição chegará diretamente ao departamento responsável,
facilitando e agilizando a sua troca.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

População em Geral.
O cidadão precisa preencher um formulário no site da Prefeitura municipal através do link
https://www.dourado.sp.gov.br/troca-de-lampada ou comparecer no Departamento de Obras e Serviços
Públicos.
O cidadão precisa O cidadão precisa preencher um formulário no site da Prefeitura municipal através
do link https://www.dourado.sp.gov.br/troca-de-lampada ou comparecer ao departamento e preencher
o requerimento para a solicitação do serviço, acompanhado do RG, CPF e comprovante de
endereço. Após autorização, esse serviço é feito pelo departamento enquadra-se somente em vias
públicas e é realizado por empresa terceirizada.

Etapas do
processo:

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

03 a 15 dias

Presencialmente no Departamento de Obras e Serviços Públicos ou através do formulário no site.
Isento
Imediato.
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Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316, Centro
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:
6 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

(16) 3345-3833
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
Melhorar as estradas rurais dando um melhor conforto aos produtores rurais e pessoas que utilizam
essas estradas com destino a outras cidades.
Proprietários rurais e população.
A solicitação pode ser feita por contato telefônico ou presencial.
Após a solicitação, os serviços são repassados para o responsável das máquinas e caminhões
para a realização dos mesmos.
Imediato

Presencialmente ou por Telefone
Isento
A finalização dos serviços vai depender da demanda de solicitação do tipo de máquina necessária
para a execução do serviço.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316, Centro.
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
obras@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3833
do usuário:
7 Serviço:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS (TAPA BURACOS)

Descrição:

Melhorar as vias urbanas dando um melhor conforto aos cidadãos.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

População em Geral.
A solicitação pode ser feita por contato telefônico ou presencial.

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

Endereço de
atendimento:

Após a solicitação, os serviços são repassados para o responsável para a realização dos mesmos.
Se for serviço urgente é realizado pelo próprio Departamento através de massa fria de asfalto,
caso contrário é incluído no serviço terceirizado de tapa buracos.
Em média de 05 dias à 30 dias.

Presencialmente ou por Telefone
Isento
Ordem de Chegada e imediatamente via telefone
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316, Centro.
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Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
obras@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3833
do usuário:

8 Serviço:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Descrição:

Serviço de roçagem em praças e logradouros públicos

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do
serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

População em Geral.
A solicitação pode ser feita por contato telefônico ou presencial.

Endereço de
atendimento:

Existe um cronograma de conservação previamente defini, mas caso haja solicitação, os serviços
são repassados para o responsável para a realização dos mesmos.
Em média de 05 dias à 30 dias.

Presencialmente ou por Telefone
Isento
Ordem de Chegada e imediatamente via telefone
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont, 316, Centro.
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
obras@dourado.sp.gov.br
atendimento:
Manifestação
(16) 3345-3833
do usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente compete:
I - coordenar, assessorar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - elaborar e propor planos e projetos, visando à expansão da agricultura, da pecuária, do abastecimento e
priorizando a preservação do meio ambiente;
III - promoção da preservação e utilização racional de recursos naturais;
IV - apoiar as microunidades de produção agropecuária através da assistência técnica e da viabilização de
recursos financeiros;
V - formular e propor ao Prefeito o Programa Municipal de Abastecimento, de forma integrada com os programas
especiais em nível federal e estadual;
VI - promover e participar de eventos com o propósito de divulgar as potencialidades agrícolas do Município;
VII - articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e outras, visando à sua preservação;
VIII - elaborar e propor programas para fixar o homem no campo;
IX - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao meio ambiente, visando à sua preservação;
X – produzir mudas, cuidando de todo processo de plantio até a doação das mesmas;
XI - supervisionar, administrar e fiscalizar o funcionamento das feiras livres do Município;
XII – administrar o “Parque Ecológico” e demais áreas verdes na zona urbana;
XIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
THAIS MUNHOZ CELESTINO
Diretor:

Contato:

Telefone: (16) 3345-1313
agricultura@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Coronel Francisco Martins Bonilha, 671, Centro
Atendimento: Das 8h às 11h e das 13h às 16h30 - segunda-feira à sexta-feira

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente tem a seguinte estrutura organizacional,
vinculada ao Diretor do Departamento:
a) Divisão de Agropecuária;
b) Divisão de Abastecimento;
c) Divisão de Meio Ambiente.

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
No Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o cidadão pode acessar os serviços:
1 PODA E CORTE DE ÁRVORES
2 PATRULHA AGRÍCOLA
3 LICENÇA AMBIENTAL – CONFORMIDADE AMBIENTAL (EMPREENDIMENTO RURAL)
4 LICENÇA AMBIENTAL – CONFORMIDADE AMBIENTAL (PESSOA JURÍDICA)
5 LICENÇA AMBIENTAL – EXTRAÇÃO MINERAL DNPM
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01 Serviço:

PODA E CORTE DE ÁRVORES

Descrição:

O cidadão precisa comparecer ao departamento e preencher o requerimento para a solicitação do
serviço, acompanhado do RG, CPF e comprovante de endereço. Esse requerimento é
encaminhado ao responsável pela análise de tal. Após autorização, deve-se ser pago o boleto
referente ao serviço e entregue o comprovante no departamento. Esse serviço é feito pelo
departamento enquadra-se somente em vias públicas e é realizado por empresa terceirizada.
População em Geral.
O cidadão precisa comparecer ao departamento e preencher o requerimento para a solicitação do
serviço, acompanhado do RG, CPF e comprovante de endereço.
O cidadão precisa comparecer ao departamento e preencher o requerimento para a solicitação do
serviço, acompanhado do RG, CPF e comprovante de endereço. Esse requerimento é encaminhado
ao responsável pela análise de tal. Após autorização, deve-se ser pago o boleto referente ao serviço
e entregue o comprovante no departamento. Esse serviço é feito pelo departamento enquadra -se
somente em vias públicas e é realizado por empresa terceirizada.

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

03 a 15 dias

Presencialmente no Departamento de agricultura e meio ambiente ou através do telefone.
Valor pago de R$ 60,97
Em torno de 15 minutos à 30 minutos.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Coronel Francisco Martins Bonilha, 671, Centro
Segunda a sexta das 7h30 às 11h00 e das 13h às 16h.

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-1313
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

2 Serviço:

PATRULHA AGRÍCOLA

Descrição:

O produtor tem que ser devidamente cadastrado para a utilização dos tratadores e implementos
agrícolas: trator, roçadeira, plantadeira, grade, cultivador, subsolador, pulverizador, distribuidor de
calcário. O solicitante deve estar presente na propriedade durante todo o serviço, caso não haja
ninguém no local será enviado uma notificação e em seguida cancelado o serviço quando não for
devidamente justificada, sendo necessário pagar pelo serviço novamente. No caso de avaria do
implemento ou maquinário o usuário deverá ser comunicado ao departamento responsável.
População em Geral
O solicitante tem que fazer um cadastro, levando RG, CPF, telefone e comprovante de endereço,
matricula de propriedade ou contrato de arrendamento, para registrar o pedido do serviço.
1. O solicitante tem que fazer um cadastro, levando RG, CPF, telefone e comprovante de endereço,
matricula de propriedade ou contrato de arrendamento, para registrar o pedido do serviço. Após
isso, a documentação é encaminhada ao engenheiro agrônomo para aprovação, após a
autorização o requerente retira o boleto com valor a ser pago e após pagamento leva at é o
departamento para comprovação e assim dar a ordem de serviço

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Varia de 03 a 15 dias

Presencialmente no Departamento de agricultura e meio ambiente ou através do telefone.
Hora micro-encanteirador para propriedade até 100ha R$ 33,34 08 horas micro-encanteirador para
propriedade até 100ha R$ 166,79 Hora micro-encanteirador para propriedade com mais de 100ha
R$ 58,32 08 horas micro-encanteirador para propriedade com mais de 100ha R$ 291,85 Hora trator
pequeno para propriedade até 100ha R$ 70,02 Hora trator pequeno para propriedade com mais de
100ha R$ 100,04 Hora trator médio para propriedade até 100ha R$ 90,05 Hora trator médio para
propriedade com mais de 100ha R$ 130,06
Ordem de chegada
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
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Endereço de
atendimento:

Rua Coronel Francisco Martins Bonilha, 671, Centro
Segunda a sexta das 7h30 às 11h00 e das 13h às 16h.

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

3 Serviço:
Responsável
pela
execução:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

(16) 3345-1313
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

LICENÇA AMBIENTAL – CONFORMIDADE AMBIENTAL (EMPREENDIMENTO RURAL)

Setor Tributário/DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Declaração favorável de conformidade ambiental dos empreendimentos rurais instalados no município
para fins de formalização de Processo de Licenciamento Ambiental junto aos órgãos ambientais
competentes.
Empreendedores Rurais existentes no município.
1. Requerimento à Prefeitura assinado pelo requerente/empreendedor ou responsável (original);
2. Documento de identidade do requerente (cópia);
3. Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Certidão de registro do imóvel rural onde está instalado o empreendimento;
6. Comprovante de Inscrição Estadual do Produtor Rural;
7. Formulário FOB/FCE preenchido constando as atividades a serem regulamentadas;
8. Modelo da declaração exigida pelo órgão ambiental;
9. Parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE.
1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Emissão da taxa de Vistoria do DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE e da declaração;
3. Após o pagamento das taxas, a vistoria deverá ser requerida ao DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE pelo telefone: (37) 3274-1526, ou pelo e-mail:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE@dourado.sp.gov.br;
4. Após vistoria o DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE emite o parecer e encaminha ao Setor
Tributário;
5. Caso o parecer seja favorável, será emitida a declaração de conformidade e encaminhada ao
Gabinete para assinatura do prefeito;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, a declaração é liberada.
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.

Presencial
Conforme legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Coronel Francisco Martins Bonilha, 671, Centro
Segunda a sexta das 7h30 às 11h00 e das 13h às 16h.

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-1313
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

4 Serviço:

LICENÇA AMBIENTAL – CONFORMIDADE AMBIENTAL (PESSOA JURÍDICA)

Descrição:

Declaração favorável de conformidade ambiental dos empreendimentos instalados no município para
fins de formalização de Processo de Licenciamento Ambiental junto aos órgãos ambientais competentes.
Pessoas Jurídicas instaladas no município com cadastro regular junto ao Setor de Cadastros
Municipal.

Público alvo:
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Requisitos
necessários:

1.
2.
3.
4.
5.

Requerimento à Prefeitura assinado pelo requerente ou responsável (original);
Documento de identidade do requerente (cópia);
Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Modelo da declaração exigida pelo órgão ambiental competente.

Observação: Para a emissão da respectiva declaração, o empreendimento deverá estar regular
com a Licença de Localização e Funcionamento (Alvará). Caso contrário, a liberação ficará
pendente até a devida regularização.
Etapas do
processo:

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

1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Emissão da taxa de Vistoria do DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE e da declaração;
3. Após o pagamento das taxas, a vistoria deverá ser requerida ao DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE presencialmente ou pelo E-mail: meioambiente@dourado.sp.gov.br
4. Após vistoria o DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE emite o parecer e encaminha ao Setor
Tributário;
5. Caso o parecer seja favorável, será emitida a declaração de conformidade e encaminhada ao
Gabinete para assinatura do prefeito;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, a declaração é liberada.
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.
Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017).
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação do
usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

5 Serviço:

LICENÇA AMBIENTAL – EXTRAÇÃO MINERAL DNPM

Descrição:

Licencia o empreendimento para extração de substâncias minerais dentro do limite territorial do município,
obedecidas às disposições constantes nas Portarias emitidas pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM.
Pessoas Físicas e Jurídicas com processo de licenciamento ambiental junto ao DNPM.
1. Requerimento à Prefeitura assinado pelo requerente ou responsável (original);
2. Documento de identidade do requerente (cópia);
3. Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Contrato de arrendamento do terreno ou Autorização assinada pelo proprietário do terreno a ser
explorado, constando a área a ser explorada e o período;
6. Apresentar os dados do Processo emitidos no site do DNPM constando o Mapa com a localização do
terreno, área a ser explorada e Memorial Descritivo com as Coordenadas Geográficas.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Observação: Caso o empreendimento seja Pessoa Jurídica com sede no município, o mesmo
deverá estar regular com a Licença de Localização e Funcionamento (Alvará). Caso contrário, a
liberação ficará pendente até a devida regularização.
Etapas do
processo:

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

1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Emissão da taxa referente ao processo;
3. Após análise e verificação da documentação a declaração é emitida e encaminhada ao Gabinete do
Prefeito para assinatura;
4. Após assinatura, o processo retorna ao Setor Tributário;
5. Após confirmação do pagamento da taxa, a declaração é liberada.
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.

Presencial
Conforme Legislação
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Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ao Departamento de Trabalho e de Assistência social compete:
I - coordenar, assessorar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com o Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas Públicas
a política municipal de trabalho e da assistência social;
III - desenvolver programas e atividades educacionais e profissionalizantes com vistas a integrar o trabalho no
mercado de trabalho;
IV - elaborar e propor ao Prefeito programas que visem a geração de empregos no Município;
V - criar e manter, articulado com o Departamento da Agricultura, o Banco de Empregos;
VI - utilizar o Banco de Empregos com o objetivo de assegurar a atualização do fluxo de oferta e demanda de
empregos, bem como a manutenção do Cadastro Municipal de Informações Trabalhistas e Sociais;
VII - recapacitar o trabalho para novos postos de trabalho no período do seu desemprego;
VIII - apoiar programas de preparação do adolescente para o trabalho, respeitado o horário do ensino regular;
IX - assegurar ao adolescente portador de deficiência programas de formação profissional, respeitadas as suas
aptidões e suas habilidades;
X - dirigir e executar os serviços de assistência social do Município, bem como capacitar a rede de assistência
social;
XI - incentivar a criação de organizações comunitárias urbanas e rurais;
XII - apoiar, em articulação com o Departamento da Agricultura, a organização de cooperativas e estimular o
associativismo;
XIII - articular-se com órgãos e entidades de assistência social que atuam no Município;
XIV - opinar sobre a concessão de subvenção a entidades assistências, promovendo a fiscalização da aplicação
de recursos e emitir parecer sobre a respectiva prestação de contas, para a consideração do Prefeito;
XV - firmar convênios com órgãos e entidades estaduais e federais de cooperação técnica, financeira e
administrativa;
XVI - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
IGNEZ MARGARIDA DEZAJACOMO DE OLIVEIRA
Diretor:

Contato:

End: Rua José Bustani, 600, centro
Fone: (16) 3345-3173
Email: social@dourado.sp.gov.br
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação do usuário:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

O Departamento de Trabalho e Assistência Social tem a seguinte estrutura organizacional,
vinculada ao Diretor do Departamento:
a) Divisão de Mobilização de Comunidades
b) Divisão de Assistência Social:
- Seção de Programas e Projetos
- Seção de Capacitação e Assistência Social
c) Divisão de Trabalho;
d) Divisão de Benefícios;
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SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
No Departamento de Trabalho e Assistência Social o cidadão pode acessar os serviços
1. BENEFÍCIO EVENTUAL
2. ATENDIMENTO À INTERNAÇÕES COMPULSÓRIAS
3. ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS PARA SERVIÇOS NÃO CREDENCIADOS PELA SAÚDE E EDUCAÇÃO
4. ATENDIMENTO À ADOLESCENTES E JOVENS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS L.A. E P.S.C.
5. ASSESSORAMENTO ÀS ENTIDADES SOCIAIS
6. INCLUSÃO DA FAMÍLIA NO CRAS (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF)
7. CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO
8. CONSELHO TUTELAR

BENEFÍCIO EVENTUAL

1 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Fornecimento de leite em pó, leite fluído, fraldas (adultos e crianças); medicamentos, exames não
liberados pelo sus, óculos, funerais, aluguel social e viagens.
Provisões suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal
8.742 de 1993.
Famílias em situação de vulnerabilidade social
Estar cadastrado no Sistema Municipal de Assistência Social.
Para cadastrar:

Etapas do
processo:

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

NIS
CPF
Identidade.
Comprovante de endereço.
Comprovante de renda.
Documentos pessoais de todos os integrantes do grupo familiar.
1. No Departamento de Assistência Social é feito o atendimento pela Assistente Social.
2. Emissão do parecer técnico.
3. Encaminhamento ao Setor de Saúde (nos casos que forem específicos de saúde).
4. Em caso de deferimento, o processo é encaminhado ao Setor e Compras ou Setor de Contabilidade
para a liquidação.
5. O Benefício é entregue ao beneficiário.
15 dias (A depender do tipo de benefício e do fluxo do processo).

Presencial
Isento.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 600, centro
Das 7h00 às 11h00 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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2 Serviço:

ATENDIMENTO À INTERNAÇÕES COMPULSÓRIAS

Descrição:

Internações determinadas judicialmente à dependentes químicos ou pessoas que apresentem
problemas mentais.
Usuários dependentes químicos ou que apresentem problemas mentais.

Público alvo:

Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

Serviço determinado judicialmente.
1. Família solicita através de advogado a internação compulsória de seu familiar ao Juiz de Direito.
Deferido o pedido, o mesmo é encaminhado à Prefeitura em forma de Ofício ou Mandado para
que seja cumprido. A família do requerido será contatada via telefone ou pessoalmente para
receber as orientações sob a internação. Nesse mesmo dia a clínica a qual a Prefeitur a mantém
convênio também é contatada sob o envio do usuário. E, no dia seguinte o mesmo é enviado
com seu familiar à clínica para efetivação da ordem. É transportado com condução do
departamento e, se necessário for a Polícia Militar também será acionada para a execução do
serviço.
Após recebimento da ordem, o usuário será encaminhado à clínica especializada no prazo de 24
horas.
O familiar deverá solicitar presencialmente a internação à seu advogado para que a mesma seja
deferida.
Isento
Ordem de chegada 30 minutos.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 650, centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

3 Serviço:
Descrição:
Público alvo:

Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS PARA SERVIÇOS NÃO CREDENCIADOS PELA SAÚDE E
EDUCAÇÃO
Atendimento de ordens judiciais sob serviços não credenciados pela saúde e educação nas áreas
de: fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia, hidroterapia, psicopedagogia.
Crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Ordem judicial, documentos pessoais do requerente e requerido, laudo médico; e, serviços não
credenciados pela saúde e educação.
1. Após a Prefeitura receber o pedido do serviço, esse é encaminhado ao Departamento Social
para atendimento. A técnica responsável pelo atendimento entra em contato com a família do
requerido e solicita que compareça ao departamento para colher informações. Em seguida,
procura-se profissional capacitado para o atendimento, e, faz-se o pedido à Prefeitura do serviço
e aguarda-se liberação. Sendo liberado, entra-se em contato com o especialista para agendar o
atendimento, e a família é informada sob a liberação.
Após o recebimento da ordem, a mesma será atendida no máximo em 15 dias.
O familiar deverá solicitar presencialmente o serviço à seu advogado para que a mesma seja
deferida.
Isento
Ordem de chegada 30 minutos.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 650, centro
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Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:
4 Serviço:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

ATENDIMENTO À ADOLESCENTES E JOVENS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS L.A. E P.S.C.

Descrição:

Orientação socioeducativa à adolescentes e jovens que cometeram atos infracionais.

Público alvo:

Adolescentes e jovens.

Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

Ofício judicial solicitando o atendimento da medida socioed ucativa.

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

Endereço de
atendimento:

1. O Departamento Social recebe o ofício judicial solicitando o cumprimento da medida. A técnica
orientadora da medida entra em contato com o adolescente ou jovem em questão e seu
responsável solicitando seu comparecimento para iniciar o cumprimento da medida. Ambos são
orientados sobre o cumprimento da mesma. Estabelece-se dia o horário para atendimento
semanal, e, na próxima semana inicia-se o atendimento por tempo determinado judicialmente.
Mensalmente o juiz é informado sobre o atendimento da medida e findo o prazo, solicita-se a alta
da medida imposta.
Em média seis meses ou mais.

Presencial - Rua José Bustani nº 650 - Jardim Paulista
Isento
Imediato
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 650, centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

ASSESSORAMENTO ÀS ENTIDADES SOCIAIS.

5 Serviço:
Descrição:

Público alvo:

Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Assessorar tecnicamente as entidades sociais, referente à elaboração de planos de aplicação,
programas, projetos, prestações de contas, atendimento aos usuários, qualidade de serviços
prestados, etc.
Presidentes e secretários de entidades sociais.

Fazer parte do quadro de voluntários ou profissionais contratados das entidades sociais.
1. Os representantes solicitam informações pessoais ou via telefone, e as mesmas são esclarecidas.

Depende da informação solicitada.

Presencial - Rua José Bustani nº 650 - Jardim Paulista
Isento
Imediato
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
58

(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereço de
atendimento:

End.: Rua José Bustani, 650, centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173

6 Serviço:

INCLUSÃO DA FAMÍLIA NO CRAS (Programa de Atenção Integral à família)

Descrição:

Trabalho social com famílias de caráter continuado com a finalidade de fortalecer a função protetiva das
famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na
melhoria de sua qualidade de vida.
População que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou ausência
de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos afetivos relacionais e
de pertencimento social, discriminação de gênero, étnicas e por deficiência.
NIS
CPF
Carteira de identidade
Comprovante de endereço
Comprovante de renda
Documentos pessoais de todos os integrantes do grupo familiar
2. Procurar o CRAS
3. Cadastrar
4. Atendimento feito pelo Assistente Social e Psicólogo para acompanhamento da família
5. Definição dos horários e dias da participação da família nos vários serviços ofertados pelo CRAS

Público alvo:

Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

Imediato.

Presencial
Isento
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 600, centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173

7 Serviço:

CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO

Descrição:

Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e
informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de
inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. O Cadastro Único é requisito
para diferentes Programas Sociais: Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de
Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), dentre outros.
Devem ser cadastradas as famílias de baixa renda que ganham até 1/4 do salário mínimo per capita ou
renda familiar de até 3 salários mínimos.
Dados pessoais (nome e endereço)

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

Prazo para
prestação
do
serviço:

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

1. Procurar o Setor de Cadastro único na Secretaria de Assistência Social.
2. É feito o Cadastro Inicial.
3. Após cadastro é feita visita familiar.
4. É concluído o Cadastro e emitido o NIS.
Imediato.
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Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Presencial
Isento.
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
End.: Rua José Bustani, 600, centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

CONSELHO TUTELAR

8 Serviço:
Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:

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

Encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão previsto
no art. 131 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), que o instituiu como "órgão autônomo, nãojurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente". O
Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que se perceba abuso ou situações de risco contra a criança
ou o adolescente, como por exemplo, em casos de violência física ou emocional.
Famílias em situação de vulnerabilidade social quanto a criança e Adolescente
Dados pessoais (nome e endereço).
Acolhimento pelo conselheiro.
Abertura de expediente interno.
Orientações.
Encaminhamentos à rede de atendimento e aos órgãos municipais, estadual e federal.
Se necessário, visita domiciliar e busca ativa.
Acompanhamento.
Imediato (em ordem de prioridade de cada caso)
Presencial
Denúncia Anônima
Isento.
Imediato.
Crianças e Adolescentes.
End.: Rua Demétrio Calfat, 145, Centro
Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Plantão 24 horas: (16) 99624-4728

Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-3173

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO
Ao Departamento de Cultura e Turismo compete:
I - coordenar, assessorar e supervisionar as atividades dos órgãos de seu Departamento;
II - elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com o Departamento de Planejamento, Gestão e Políticas
Públicas a política municipal de trabalho e da assistência social;
III - desenvolver programas e atividades educacionais e profissionalizantes com vistas a integrar o trabalho no
mercado de trabalho;
IV - elaborar e propor ao Prefeito programas que visem a geração de empregos no Município;
V - criar e manter, articulado com o Departamento da Agricultura, o Banco de Empregos;
VI - utilizar o Banco de Empregos com o objetivo de assegurar a atualização do fluxo de oferta e demanda de
empregos, bem como a manutenção do Cadastro Municipal de Informações Trabalhistas e Sociais;
VII - recapacitar o trabalho para novos postos de trabalho no período do seu desemprego;
VIII - apoiar programas de preparação do adolescente para o trabalho, respeitado o horário do ensino regular;
IX - assegurar ao adolescente portador de deficiência programas de formação profissional, respeitadas as suas
aptidões e suas habilidades;
X - dirigir e executar os serviços de assistência social do Município, bem como capacitar a rede de assistência
social;
XI - incentivar a criação de organizações comunitárias urbanas e rurais;
XII - apoiar, em articulação com o Departamento da Agricultura, a organização de cooperativas e estimular o
associativismo;
XIII - articular-se com órgãos e entidades de assistência social que atuam no Município;
XIV - opinar sobre a concessão de subvenção a entidades assistências, promovendo a fiscalização da aplicação
de recursos e emitir parecer sobre a respectiva prestação de contas, para a consideração do Prefeito;
XV - firmar convênios com órgãos e entidades estaduais e federais de cooperação técnica, financeira e
administrativa;
XVI - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Secretária:
Contato:

ANA MARIA PALOSCHI MARIN
Telefone:(16) 3345-3237
cultura@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Dr. Marques Ferreira, 710, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

O Departamento Cultura e Turismo tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada ao Diretor
do Departamento:
a) Divisão de Cultura
b) Divisão de Patrimônio Histórico
c) Divisão de Turismo

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO
No Departamento de Cultura e Turismo o cidadão pode acessar os serviços:

1 Empréstimo de Livros, revistas, jornais, gibis e acervo digital
1 Serviço:

EMPRÉSTIMO DE LIVROS, REVISTAS, GIBIS E ACERVO DIGITAL

Descrição:

Empréstimo de Livros, revistas, jornais, gibis.
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Público alvo:
Requisitos
necessários:

Cidadão
RG ou CPF

Etapas do
processo:

- Se dirigir até à Biblioteca Municipal;
- Realizar cadastro apresentando RG ou CPF;
- Escolher o material a ser emprestado;
- Devolver dentro do prazo estipulado;

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

Endereço de
atendimento:

imediatamente
Presencial.
Sem taxa
Imediato por Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Dr. Marques Ferreira, 710, Centro

Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Fone: (16) 3345-3237
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Ao Departamento de Urbanismo compete:
I – disciplinar, normatizar e fiscalizar as novas edificações públicas ou privadas do município;
II – disciplinar e proteger a arquitetura urbanística do município;
III – elaborar, dirigir e fiscalizar os projetos das obras públicas e do plano urbanístico do Município, de acordo
com a legislação vigente;
IV – atualizar, informatizar e regularizar o patrimônio imobiliário do município;
V – regulamentar e fiscalizara legislação de ocupação e uso do solo no município;
VI – atualizar e recadastrar sempre que necessário os imóveis do município visando a regularização dos mesmos
no cadastro da Prefeitura;
VII – manter atualizado o cadastro das estradas rurais fiscalizando e fazendo cumprir suas larguras;
VIII – manter atualizado o cadastro e fiscalizar as pontes do município;
IX – fiscalizar e acompanhar as obras realizadas no município;
X – administrar os parques municipais, praças, jardins e áreas públicas de lazer;
XI – executar os serviços de topografia e de desenho;
XII – elaborar e sugerir ao Prefeito as diretrizes básicas do desenvolvimento físico do município;
XIII – manter atualizado e propor ao Prefeito políticas de transporte e de trânsito;
XIV – propor a regulamentação do uso das vias, bem como a hierarquização do sistema viário;
XV – elaborar e executar projeto de sinalização de vias;
XVI – elaborar projetos paisagísticos;
XVII – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.

Secretária:
Contato:

BRUNO SILVANI DA SILVA
Telefone:(16) 3345-3833
urbanismo@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Santos Dumont, 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE
URBANISMO
No Departamento de Urbanismo o cidadão pode acessar os serviços:

1 APROVAÇÃO DE PROJETOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CERTIDÕES

1 Serviço:

APROVAÇÃO DE PROJETOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CERTIDÕES

Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:

Aprovação de Projetos Residenciais e Comerciais, Habite-se, Certidões de Construção
munícipes que necessitem desses serviços
Projetos, Memorial descritivo, ART ou RRT

Etapas do
processo:

Protocolo, análise dos documentos, aprovação e emissão de certidão
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Prazo para
prestação
do serviço:
Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

Endereço de
atendimento:

15 dias
Presencial.
cada documento tem um valor específico gerado pelo departamento de tributos
Imediato por Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Dr. Santos Dumont, 316, Centro

Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

Fone: (16) 3345-3237
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

2 Serviço:

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

Responsável
pela
execução:
Descrição:

BRUNO SILVANI DA SILVA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Licença municipal emitida quando da construção, reforma, ampliação e demolição em observância à
atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das exigências municipais a
que se submete qualquer pessoa que pretenda realizar obras particulares de construção civil, de
qualquer espécie, bem como pretenda fazer armamentos ou loteamentos em terrenos particulares.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1.
Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2.
Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
3.
Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica; 4. Procuração se for o caso;
5. Documento de posse/propriedade do imóvel onde será edificada a construção (Certidão de Registro,
Escritura Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em
cartório (cópia);
6. Projeto em no mínimo 03 (três) vias, devidamente assinadas pelo proprietário e responsável técnico;
7. ART do Projeto Arquitetônico, devidamente assinada pelo responsável técnico;
8. ART de Execução da Obra seja para Construção, Reforma ou Ampliação, devidamente assinada
pelo responsável técnico;
9. ART de Cálculo Estrutural (Projeto Estrutural) no caso de EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU
MULTIFAMILIARES de 2 (dois) pavimentos ou mais.
Observações:
•

O referido imóvel deverá estar em situação de regularidade fiscal, que será verificada por
meio de consulta realizada pelo Setor de Tributação e Cadastro.

•

Caso a titularidade do imóvel seja comprovada por meio de documento particular, o imóvel
deverá constar no Cadastro Imobiliário Municipal, obrigatoriamente em nome do
adquirente/comprador, sendo necessário realizar a transferência, observando-se o
recolhimento do ITBI.

•

Para a aprovação do projeto e emissão da Licença para Construção, não será realizada
conferência in loco, observando-se tão somente a documentação apresentada.

•

Para a emissão do Habite-se/Baixa de Construção será realizada vistoria in loco, observadas
as características do terreno, não podendo haver divergência da área apresentada no
documento de titularidade do imóvel, cadastro imobiliário municipal e projeto arquitetônico,
caso contrário, deverá ser requerida a regularidade da área do imóvel por meio de Projeto de
Retificação de Área, devidamente aprovado pelo município, anterior à emissão do respectivo
Habite-se.
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Etapas do
processo:

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

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

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal,
o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência e análise do processo pelo Setor de Engenharia, o mesmo é assinado e aprovado
pelo Engenheiro do município, retornando ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
4. No Setor de Cadastro e Fiscalização é assinado pelo funcionário responsável e encaminhado ao
Gabinete do Prefeito para assinatura;
5. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, o Alvará é liberado.
15 (quinze) dias úteis, contados do Protocolo do Requerimento (em caso de regularidade da
documentação), e do Protocolo da entrega dos documentos que satisfaçam a integralidade da “Nota de
Exigência” emitida.
Presencial
Aprovação do Projeto - 01 UFM.
Alvará:
Edificações com até 65,00 m² - ( Anexo X - Lei 1.123/2006).
Edificações de 65,00 m² a 100 m² ( Anexo X - Lei 1.123/2006).
Edificações acima de 10,00 m². ( Anexo X - Lei 1.123/2006)
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

3 Serviço:

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - RENOVAÇÃO

Responsável
pela
execução:
Descrição:

BRUNO SILVANI DA SILVA

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Etapas do
processo:

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

Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:

O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO é emitido pela Prefeitura após a conclusão do processo de
APROVAÇÃO DE PROJETO com validade até 31/12 do exercício em que foi emitido. Caso a obra não
seja concluída neste período, é necessário requerer a RENOVAÇÃO DO ALVARÁ de Construção.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica) com obras em
andamento.
1. Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
2. Cópia do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO inicial;
*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal,
o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência e análise do processo pelo Setor de Engenharia, o mesmo é assinado pelo
Engenheiro do município, retornando ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
4. No Setor de Cadastro e Fiscalização é assinado pelo funcionário responsável e encaminhado ao
Gabinete do Prefeito para assinatura;
5. Após assinatura do prefeito, retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, a Renovação do Alvará é liberada.
15 (quinze) dias úteis contados do Protocolo do Requerimento, em caso de regularidade da
documentação.

Presencial.
Edificações com até 65,00 m² - ( Anexo X - Lei 1.123/2006).
Edificações de 65,00 m² a 100 m² ( Anexo X - Lei 1.123/2006).
Edificações acima de 10,00 m². ( Anexo X - Lei 1.123/2006)
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
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Endereço de
atendimento:

Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

4 Serviço:

CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO

Responsável
pela
execução:
Descrição:

SETOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES
E SERVIÇOS PÚBLICOS – SETOSP.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

• Certidão emitida para fins de comprovação de que a obra foi demolida conforme Alvará expedido;
• Certidão para fins de regularização de imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis quando a
construção já não existe mais no imóvel, mas encontra-se averbada na Matrícula do imóvel.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
Documentação necessária (Certidão para fins de regularização)
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
2. Documento de identidade do proprietário do imóvel (cópia);
3. Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Certidão de registro do imóvel;
6. PROJETO ARQUITETÔNICO ou CROQUI considerando toda a área a ser demolida, devendo
constar também, OBRIGATORIAMENTE, a edificação inserida no perímetro do lote.
7. ART do Projeto Arquitetônico/Croqui emitida por profissional legalmente habilitado, devidamente
assinada.
Documentação necessária (Certidão comprovação de demolição de obra conforme Alvará
expedido)
1.
2.
3.
4.
5.

Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
Documento de identidade do proprietário do imóvel (cópia);
Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Certidão de registro do imóvel, Escritura Pública de Compra e Venda ou Contrato de Compra e
Venda;
6. Cópia do Alvará de Demolição emitido.

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

*Preencher e imprimir o requerimento de serviços (documento em formato PDF editável).
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal,
o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto/Croqui com a situação real do imóvel, o
mesmo é aprovado e retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa;
5. Após confirmação do pagamento da taxa, a área construída é baixada na Inscrição Municipal do
imóvel no sistema de tributação, e emitida à respectiva Certidão.
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.

Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:

(16) 3345-9000
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Manifestação
do usuário:

www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

5 Serviço:

CERTIDÃO DE ZONA URBANA - DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA URBANO

Responsável
pela
execução:
Descrição:

SETOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVIÇOS PÚBLICOS – SETOSP.

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Certidão emitida pelo Município para imóvel rural inserido no perímetro urbano, com a finalidade do
cancelamento do cadastro no INCRA e inclusão no cadastro imobiliário Municipal.
Proprietários/possuidores de imóveis que se enquadrem nas condições descritas.
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
2. Documento de Identidade do proprietário (cópia);
3. Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Certidão de Registro do imóvel (cópia);
6. CCIR
Certificado
de
Cadastro do
Imóvel Rural.
Imprimir no
endereço:
https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao;jsessionid=pz8icItngzXr+v+31WMxJJOQ.ccir2?windowId=8bd);
7. Mapa/Croqui constando a representação da área total do terreno rural e a área a ser descaracterizada,
devidamente assinada pelo proprietário e responsável técnico (deverão ser apresentadas, no mínimo,
02 (duas) vias originais);
8. Memorial descritivo constando a descrição da área total do terreno rural e a área a ser
descaracterizada, devidamente assinada pelo proprietário e responsável técnico (deverão ser
apresentadas, no mínimo, 02 (duas) vias originais);
9. ART ou RRT referente ao levantamento realizado pelo responsável técnico, devidamente assinada;
Observação: No Mapa e Memorial deverá constar a denominação (nome) do imóvel rural e a área a
ser descaracterizada em hectares (ha).

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação, o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após análise técnica do processo pelo Setor de Engenharia e verificação para confirmação de que o
imóvel realmente encontra-se dentro do perímetro urbano conforme lei municipal é autorizada a
emissão da Certidão de Zona Urbana e o processo devolvido ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
4. A Certidão é emitida e enviada ao Gabinete do prefeito para assinatura;
5. Após assinatura, a certidão retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para a emissão da taxa para
pagamento;
6. Após confirmação do pagamento da taxa, a certidão é liberada.
7. O interessado/proprietário deverá encaminhar ao INCRA a certidão do município juntamente com o
restante da documentação necessária e solicitar a descaracterização de imóvel rural para urbano;
8. Concluído o processo no INCRA, o proprietário deverá retornar ao Setor de Cadastro e Fiscalização e
requerer a Inclusão do Imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal.
Até 15 (quinze) dias contados do Protocolo do Requerimento.

Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

6 Serviço:

DESMEMBRAMENTO DE LOTES DE TERRENO

Responsável
pela
execução:

SETOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVIÇOS PÚBLICOS – SETOSP.
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Descrição:

Público alvo:
Requisitos
necessários:

Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento ou
ampliação dos já existentes (Art. 2º, § 2º Lei XXXX/20XX).
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo proprietário;
2. Documento de identidade do proprietário (cópia);
3. Contrato Social, em se tratando de Pessoa Jurídica;
4. Procuração se for o caso;
5. Título de propriedade (Certidão de Registro de Imóvel);
6. Certidão em inteiro teor, ações e ônus reais atualizada de matrícula da gleba/lote de terreno,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, com até 30 (trinta) dias de emissão;
7. Memorial descritivo do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (descrição do lote total - anterior ao
desmembramento) e situação proposta (descrição dos novos lotes, resultantes do desmembramento)
em arquivo físico e digital (mínimo de 02 vias originais);
8. Planta do (s) imóvel (eis) contendo a situação atual (croqui do lote total - anterior ao
desmembramento) e situação proposta (croqui dos novos lotes, resultantes do desmembramento)
em arquivo físico e digital *dwg/AutoCAD (mínimo de
02 vias originais);
9. Certidão negativa de débito municipal relativamente ao imóvel;
10. Anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida por profissional habilitado devidamente paga.
Observação: Memoriais Descritivos e Mapas deverão ter suas vias assinadas pelo proprietário e
responsável técnico. Os arquivos digitais poderão ser entregues em CD.

Etapas do
processo:

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

1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal,
o processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto com a situação real do imóvel, o mesmo é
aprovado e encaminhado para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer Jurídico sobre o processo
e do Decreto de aprovação;
5. O Decreto é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
6. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da nova
situação do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento;
7. Após confirmação do pagamento da taxa, o processo é liberado.
30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de protocolo de entrada do projeto com todos os
documentos..
Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
7 Serviço:

HABITE-SE / BAIXA DE CONSTRUÇÃO

Descrição:

O HABITE-SE é um documento que atesta a regularidade do imóvel perante as exigências (legislação
local) estabelecidas pelo município para a aprovação de projetos. A emissão do respectivo documento
pelo município atesta que o mesmo se encontra em condições de ser habitado, verificando a
correspondência da obra com os dados do projeto inicialmente aprovado.

Público alvo:

Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
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Requisitos
necessários:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimento devidamente assinado pelo proprietário/possuidor (original);
Documento de Identidade do proprietário/possuidor (cópia);
Contrato Social e CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica;
Procuração se for o caso;
Cópia do Alvará de Construção emitido;
Laudo Técnico atestando a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico,
devidamente instalado na edificação conforme projeto específico, OBRIGATORIAMENTE
acompanhado de ART, emitida por profissional legalmente habilitado, devidamente assinada; ou
AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais, APENAS para os casos de Requerimento DE HABITE SE e BAIXA DE
CONSTRUÇÃO de EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS OU PARA FINS
ESPECÍFICOS.

Observação:
•

Verificar o cumprimento obrigatório dos requisitos para a solicitação da vistoria conforme
legislação;

•

O referido imóvel deverá estar em situação de regularidade fiscal, que será verificada por meio
de consulta realizada pelo Setor de Tributação e Cadastro.

•

Etapas do
processo:

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

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

Para a emissão do Habite-se/Baixa de Construção será realizada vistoria in loco, observadas
as prescrições legais e as características do terreno, não podendo haver divergência da área
apresentada no documento de titularidade do imóvel, cadastro imobiliário municipal e projeto
arquitetônico, caso contrário, deverá ser requerida a regularidade da área do imóvel por meio
de Projeto de Retificação de Área, devidamente aprovado pelo município, anterior à emissão
do respectivo Habite-se.
1. Protocolo no Setor de Cadastro e Fiscalização;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal, o
processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade entre o projeto aprovado e a obra realizada, o Habitese é emitido, assinado pelo engenheiro e encaminhado ao Setor de Cadastro e Fiscalização;
5. No Setor de Cadastro e Fiscalização é assinado pelo funcionário responsável e encaminhado ao
Gabinete do Prefeito para assinatura;
6. Após assinatura, o processo retorna ao Setor de Cadastro e Fiscalização para lançamento da área
edificada na Inscrição Municipal do imóvel no sistema de tributação e emissão da taxa;
7. Após confirmação do pagamento da taxa, o Habite-se é liberado.
15 (quinze) dias úteis, contados do Protocolo do Requerimento (em caso de regularidade da
documentação) e do Protocolo da entrega dos documentos que satisfaçam a integralidade da "Nota de
Exigência" emitida.
Presencial
Conforme Legislação

Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:

8 Serviço:

UNIFICAÇÃO DE ÁREA

Responsável
pela
execução:
Descrição:

SETOR TRIBUTÁRIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS – SETOSP.

Público alvo:

União de dois ou mais lotes de terreno para formação de um novo lote de terreno com frente para via
pública existente, sem abertura de novas vias nem o prolongamento das vias existentes.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).
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Requisitos
necessários:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Etapas do
processo:

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

Endereço de
atendimento:

1. Protocolo no Setor Tributário;
2. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal, o
processo é repassado para o Setor de Engenharia;
3. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, é marcada e realizada uma vistoria in loco;
4. Não sendo detectada nenhuma inconformidade do projeto com a situação real do imóvel, o mesmo é
aprovado e encaminhado para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer Jurídico sobre o processo e
do Decreto de aprovação;
5. O Decreto é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
6. Após assinatura, o processo retorna ao Setor Tributário para lançamento da nova situação do imóvel
no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento;
7. Após confirmação do pagamento da taxa, o processo é liberado.
30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de protocolo de entrada do projeto com todos os
documentos.
Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345-9000
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

9 Serviço:

LOTEAMENTO – ALVARÁ DE URBANIZAÇÃO

Descrição:

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes.
Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica).

Público alvo:
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Requisitos
necessários:

Observação: Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura
Municipal as diretrizes para a ocupação e o uso do solo, para o traçado dos lotes, do sistema
viário, dos espaços livres para uso público e das áreas reservadas para equipamento urbano
e comunitário, devendo apresentar requerimento e os documentos exigidos pela legislação.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Etapas do
processo:

Observação: Será encaminhado para análise e aprovação preliminar do Executivo Municipal, com
emissão e pareceres pertinentes.
1. Aprovado o Anteprojeto, o empreendedor deverá apresentar a documentação exigida, juntamente
com:
• Registro de imóvel atualizado de ônus (no caso de alteração para inserção no perímetro urbano);
• Projetos Executivos, seguidos de respectivas ART’s, Declarações de Viabilidade Técnica (deverá ser
seguido todo detalhamento conforme listado no referido artigo para cada tipo de projeto. No caso de
Projetos de esgotamento sanitário, considerar também, obrigatoriamente, Abastecimento de Água)
• Declaração de viabilidade técnica para sistema de Drenagem Pluvial, a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Obras e/ou Superintendência competente.
• ART de Execução dos serviços infraestrutura.

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

Endereço de
atendimento:

2. Novo Protocolo no Setor Tributário;
3. Após análise e verificação da documentação e situação do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal, o
processo é repassado para o Setor de Engenharia;
4. Após conferência do processo pelo Setor de Engenharia, se necessário, poderá ser marcada vistoria
no local do empreendimento e/ou ao menos 1 (uma) reunião técnica com o empreendedor e
Responsável Técnico da Execução;
5. Não sendo detectada nenhuma inconformidade nos Projetos e demais documentos, serão aprovados
e encaminhados os pareceres técnicos para o Setor Jurídico para a emissão de Parecer Jurídico sobre
o processo e do Decreto de aprovação;
6. O Decreto é encaminhado para o Gabinete do Prefeito para assinatura;
7. Após assinatura, o processo retorna ao Setor Tributário para lançamento da nova situação do imóvel
no sistema de tributação e emissão da taxa para pagamento e do Alvará de Urbanização;
8. Após confirmação do pagamento da taxa e da assinatura no Alvará de Urbanização, o processo é
liberado.
30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de protocolo de entrada do projeto com todos os documentos
O prazo poderá ser maior dependendo da emissão de notas técnicas de exigência e da
complexidade do processo.
Presencial
Conforme Legislação
Ordem de chegada.
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial);
idosos (superior a 60 anos),gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.
(Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Santos Dumont nº 316, Centro

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h00 - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
(16) 3345-9000
atendimento:
Manifestação
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria
do usuário:
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
LAZER
Ao Departamento de Esporte e Lazer compete:
I - promover o desenvolvimento do esporte no Município;
II - organizar o calendário das atividades esportivas;
III - incentivar e divulgar o esporte amador;
IV - administrar as praças de esporte, áreas e equipamentos esportivos;
V - promover cursos de esporte especializado e incentivar a formação de equipes;
VI - opinar sobre a concessão de subvenção a entidades esportiva, fiscalizar o emprego dos respectivos recursos
e fazer a sua tomada de contas;
VII - propor a celebração de convênios de cooperação com entidades públicas ou privadas, visando especialmente
à obtenção de recursos para o setor de esporte e lazer;
VIII - incentivar e ampliar as oportunidades de lazer;
IX - fazer a programação periódica das atividades de fazer, articulando-se com a Divisão de Educação
relativamente às atividades destinadas à população escolar;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade.
JOSÉ ANTONIO DE ROSA
Diretor:
Telefone: (16) 3345-3237
esportes@dourado.sp.gov.br
Endereço: Rua Dr. Marques Ferreira, 710, Centro

Contato:

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h - segunda-feira à sexta-feira
Andamento do
atendimento:
Manifestação do usuário:

(16) 3345-3237
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria

SERVIÇOS AO USUÁRIO PRESTADOS
PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
LAZER
No Departamento de Esporte e Lazer usuário pode acessar os serviços:

1 ESPORTE E LAZER: PROMOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, GINASTICA E EVENTOS.

1 Serviço:
Descrição:
Público alvo:
Requisitos
necessários:
Etapas do
processo:
Prazo para
prestação
do serviço:

ESPORTE E LAZER: PROMOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, GINASTICA E
EVENTOS.
Promove e incentiva a participação em campeonatos, amistosos, torneiros e festivais. Promove e
incentiva a participação de eventos.
toda a população
Exame médico e dados pessoais.

Só duas etapas: 1ºcadastro e 2º usufruir do serviço

entre 5min. e 15 dias
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Acesso ao
serviço:
Taxa:
Previsão de
atendimento:
Prioridade de
Atendimento:
Endereço de
atendimento:

Presencialmente
Isento
Máximo 1 hora
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo
e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)
Rua Dr. Marques Ferreira, 710, Centro

Quarta a Domingo das 13h00 às 18h00
Andamento
do
atendimento:
Manifestação
do usuário:

(16) 3345 237 - eventos@dourado.sp.gv.br
www.dourado.sp.gov.br/ouvidoria - (16) 3345 237 - eventos@dourado.sp.gv.br
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