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Carta de Serviços ao Usuário 
 
 

A Carta de Serviços ao Usuário informa os usuários sobre quais os serviços prestados 
pelos órgãos e entidades da Administração Municipal, como acessar e obter esses serviços 
e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos. A partir da transparência, a 
Carta de Serviços se apresenta como instrumento educativo e elucidativo. 

 
A Carta de Serviços ao Usuário está prevista no art. 7º da Lei nº 13.460/2017, sendo um 

direito do cidadão: Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta 
de Serviços ao Usuário. 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Online   Telefone Presencial 

 
Prefeito: Fernando de Oliveira Ribeiro 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  
 
 Ouvidoria Municipal Geral  

 

1. O QUE É? 

A principal função da ouvidoria municipal é fomentar um canal direto de comunicação 
entre a administração pública e os cidadãos. A ouvidoria é indispensável para estreitar o 
relacionamento entre o cidadão/usuário e a Prefeitura Municipal, além de ser um 
instrumento fundamental para garantir transparência aos órgãos públicos. Os cidadãos 
poderão relatar as necessidades do município, fazer denúncias, reclamações, elogios, 
solicitações de informações e fazer sugestões sobre qualquer assunto relacionado à 
cidade. 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 
Todos os cidadãos usuários dos serviços públicos. 
 
 

3. FORMAS DE ACESSO:   Online      Telefone      Presencial 
 

Ouvidora Municipal Geral: Deborah Jacques Lodi Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2021 

E-mail: ouvidoria@carlinda.mt.gov.br 

Site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/ 

WhatsApp: (66) 98458-5131 

Presencial: Para realizar uma manifestação presencialmente, basta se dirigir à sede 

da Prefeitura Municipal (Ouvidoria Municipal), Av. Tancredo de Almeida Neves, centro. 

GABINETE DO EXECUTIVO  
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Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: A identificação é obrigatória, somente para 
Solicitações de Informação (SIC). Para os demais tipos de manifestação a identificação não 
é obrigatória. Você pode se identificar, solicitar sigilo da identificação ou fazer uma 
reclamação ou denúncia sem identificação. Caso opte pelo registro identificado com sigilo, 
por força da Lei nº 12.527/11 (LAI – Lei de Acesso à Informação), os órgãos e entidades 
públicas devem proteger suas informações pessoais, restringindo o acesso a quaisquer 
dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, exceto nos casos em que é 
obrigada a divulga-las por previsão em lei ou ordem judicial. 

 
Os Manifestantes que decidirem por se identificar, poderão solicitar sigilo de seus dados 

de identificação. Neste caso, seus dados só serão conhecidos pela Ouvidoria, que terá a 
responsabilidade de mantê-los em sigilo. Caso optar por não manter sigilo, seus dados 
acompanharão a Manifestação e serão de conhecimento das outras áreas da Prefeitura de 
Carlinda, que estarão envolvidas na resolução de sua demanda. 

 
Os dados necessários são: Nome completo, E-mail e Telefone. 
Através destes dados a Ouvidoria entrará em contato para dar retorno da Manifestação. 

 
5. TIPOS DE MANIFESTAÇÃO: 

 
Solicitação de Informação SIC*: Identificação obrigatória, sendo necessário informar o 
nome completo, endereço, telefone e e-mail. 
Manifestação que, embora possa indicar satisfação ou insatisfação quanto a atendimento 
realizado, contenha solicitação de informação ou acesso a produtos e serviços oferecidos 
pela Prefeitura de Carlinda MT. 
 
Elogio: 
Demonstração de satisfação ou agradecimento por serviço prestado pela Prefeitura de 
Carlinda MT. 
 
Sugestão: 
Mensagem que apresente propostas de ações voltadas para a melhoria dos produtos e 
serviços da Prefeitura de Carlinda MT. 
 
Reclamação: 
Manifestação que apresente queixa, desagrado ou protesto a respeito de qualquer serviço 
prestado, ação ou omissão da Prefeitura de Carlinda MT e/ou de seus funcionários. 
 
Denúncia: 
Manifestação que contenha fatos ou acusações contra ato, pessoa ou órgão que 
descumpra ou não respeite norma jurídica ou procedimento legal que deveria seguir ou que 
cause prejuízo/dano ao patrimônio da Prefeitura de Carlinda MT. Para que uma denúncia 
seja aceita, ela deve ser acompanhada das seguintes informações: identificação da pessoa 
denunciada (indicação de CNPJ ou CPF, se possível); nome área/setor no qual ocorre a 
irregularidade e descrição da irregularidade com fundamentação mínima capaz de permitir a 
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apuração. A denúncia anônima será aceita e processada, porém não se constituirá prova ou 
indício isolado, sendo necessária investigação. 
 
A Manifestação deverá ser feita de maneira clara e com o maior número de dados para que 
se possa fazer uma apuração precisa. 
 

6. CUSTOS: Sem custos. 
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO:  

 
A ouvidoria recebe, analisa e encaminha as manifestações diretamente a Prefeita 

Municipal ou às Secretarias e demais unidades de gestão pública para que possam ser 
apreciadas e tomadas às providências necessárias, se assim entenderem, no intuito de 
promover a transparência e a lisura no processo manifestado pelo cidadão, visando à 
eficiência e a eficácia do processo. Depois de a mensagem ser examinada e 
respondida, a ouvidoria comunica o parecer ao manifestante, funcionando como um 
canal mais humano de interlocução com o público.  

Todas as demandas, sejam presenciais ou por meio de ligação telefônica ou através 
do aplicativo WhatsApp são cadastradas por esta Ouvidoria no site da Prefeitura 
Municipal, tendo como objetivo acompanhar o quantitativo de demandas, gerar número 
de protocolo e armazená-las eletronicamente, tanto a manifestação, quanto a resposta 
apresentada. 

8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A Ouvidoria encaminhará resposta ao 

demandante de forma imediata quando for possível ou no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias úteis, a contar do recebimento da manifestação, podendo ser prorrogado por mais 

10 (dez) dias de acordo com a complexidade do assunto, sendo o demandante 

devidamente informado sobre a prorrogação. 

9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: atendimento por ordem de chegada, 
ressalvados casos de urgência, asseguradas as prioridades legais às pessoas com 
deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por 
crianças de colo. 

 
10.  ACOMPANHAMENTO: A demanda poderá ser acompanhada pelo site do 

município através do número do protocolo, ou via telefone, whatsApp, ou 
presencialmente na Ouvidoria Municipal. 

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer ao chefe do poder executivo presencialmente, através do e-
mail: gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br, ou telefone: (66) 3525-2000. 

 
Núcleo Municipal de Regularização Fundiária - Programa Titula Brasil  

mailto:gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

1. O QUE É? 

O município de Carlinda aderiu ao Programa Titula Brasil, através do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 581/2021, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso, CNPJ: 00.375.972/0002-41 e a Prefeitura 

Municipal de Carlinda-MT, CNPJ: 01.617.905/0001-78, cujo objeto é a execução de 

atividades previstas no Programa Titula Brasil, que tem como finalidade aumentar a 

capacidade operacional dos procedimentos de regularização e titulação nos projetos de 

reforma agrária do INCRA ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária. 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 

Ocupantes de imóvel rural situado na área remanescente da Gleba Carlinda – Projeto de 
Assentamento Carlinda (imóveis ainda não titulados pelo INCRA),  
Beneficiários ou ocupantes de imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Pinheiro 
Velho ou Projeto de Desenvolvimento Sustentável São Paulo. 

 

3. FORMAS DE ACESSO:     Telefone      Presencial 
 

Coordenadora do NMRF: Deborah Jacques Lodi Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2021 

E-mail: deborahjcribeiro@gmail.com 

Presencial: sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, situada na Av. Tancredo de 
Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 
4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

Os procedimentos, documentações e requisitos são regidos pela INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 104, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, que fixa os procedimentos para 
regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais, de que trata a Lei nº 
11.952, de 25 de junho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 10.592, de 24 de dezembro 
de 2020, e dá outras providências e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 99, DE 30 DE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2021 – 2024 

________________________________________________________________________________ 

9 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 

gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br – site: www.carlinda.mt.gov.br 
 

DEZEMBRO DE 2019 que Fixa os procedimentos administrativos para titulação de imóveis 
rurais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária, criados em terras de domínio ou 
posse do Incra ou da União, bem como verificação das condições de permanência e de 
regularização de beneficiário no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Órgão: 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária. 
 
Resumidamente podemos citar os seguintes procedimentos: Ser ocupante de imóvel rural 
situado na área remanescente da Gleba Carlinda – Projeto de Assentamento Carlinda 
(imóveis ainda não titulados pelo INCRA), ou ter sido beneficiário ou ocupar imóvel rural 
situado no Projeto de Assentamento Pinheiro Velho ou Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável São Paulo. 
 
Para requerer a Regularização Fundiária de imóvel situado na GLEBA CARLINDA – 
PAC CARLINDA: Imóvel deve possuir o Georreferenciamento e apresentar documentos 
pessoais e de seu cônjuge (CPF, RG, Certidão de Casamento), CAR do imóvel e 
documentos que comprovem a ocupação e exploração do imóvel (conta de energia, notas 
fiscais de compra de insumos, comprovante de vacinação de animais e contratos de compra 
e venda). 
 
Para requerer a Titulação de imóvel situado nos Projetos de Assentamento Pinheiro 
Velho e PDS São Paulo: 
 
- Se Beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA:  
Apresentar o Contrato de Concessão de Uso ou instrumento equivalente, como Contrato de 
Assentamento, Termo de Compromisso, Autorização de Ocupação, Carta de Anuência, 
Licença de Ocupação de Terras Públicas, Contrato de Concessão de Crédito e eventuais 
contratos ou atos administrativos, desde que contenha elementos suficientes que identifique 
data e vínculo do assentado com o lote. É admitida a Certidão do Beneficiário. 
Cópia da planta e do memorial descritivo do lote.  
Documentos que comprovem a exploração atual. 
 
- Se ocupante irregular: 
RG ou CNH e CPF do requerente e cônjuge. 
Documento comprobatório do estado civil, tais como certidão de nascimento, certidão de 
casamento, certidão de divórcio, certidão de óbito de ex-cônjugue. 
Certidão de nascimento dos filhos, se houver. 
No caso de requerente emancipado, escritura pública ou sentença judicial de emancipação, 
termo de exercício em emprego público efetivo, diploma de curso de ensino superior, 
contrato social de estabelecimento civil ou comercial, ou outro documento que comprove a 
emancipação. 
Documentos que comprovem a exploração anterior a 22/12/2015, tais como: conta de 
energia, nota fiscal de compra ou venda de produtos, insumos ou de prestação de serviços, 
comprovante de vacinação de animais, declaração da escola, da unidade básica de saúde, 
do sindicato dos trabalhadores rurais ou da colônia de pescadores, que indiquem a 
exploração no lote pleiteado, declaração de entidades governamentais de assistência 
técnica, declaração da secretaria de agricultura do município, declaração do conselho 
estadual ou municipal de desenvolvimento rural sustentável, ou similar, atas registradas das 
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reuniões realizadas nos Projetos de Assentamentos – PA’s, certificado de cursos que 
ocorrem nos PA’s. 
Documentos que comprovem a exploração atual, tais como: nota fiscal de compra ou venda 
de produtos, insumos ou de prestação de serviços, comprovante de vacinação de animais, 
declaração de entidades governamentais de assistência técnica, declaração da secretaria 
de agricultura do município, declaração do conselho estadual ou municipal de 
desenvolvimento rural sustentável, ou outros documentos que indiquem a exploração no 
lote pleiteado. 
 

5. CUSTOS: Sem custos. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO:  

Recepção e análise dos documentos; 

Digitalização dos documentos; 

Preenchimento de requerimento eletrônico na Plataforma do SIGEF Titulação, para o caso 
de regularização fundiária – e preenchimento de requerimento modelo para casos de 
Assentamentos; 

Coleta de assinaturas; 

Instrução do processo no SIGEF Titulação e/ou SEI INCRA, conforme o caso; 

A Prefeitura através do NMRF é responsável somente pela triagem, digitalização de 
documentos e envio das informações e documentos, por meio eletrônico para o INCRA, não 
sendo responsável e não possuindo atribuição para análise e emissão de Título Definitivo 
dos imóveis cadastrados. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: A função do município é de apenas cadastrar o 
requerimento e enviar a documentação necessária ao INCRA. Desta forma, não é possível 
informar qual o prazo de atendimento da demanda. 
 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimento por ordem de chegada. 

 
9. ACOMPANHAMENTO:  

O requerente acompanha o seu requerimento de regularização fundiária pelo site: 
https://sigeftitulacao.incra.gov.br/ ou diretamente no Núcleo Municipal de Regularização 
Fundiária. 

Todas as consultas de andamento caso necessária podem ser feito presencialmente, 
contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer ao chefe do poder executivo presencialmente, através do e-
mail: gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br, ou telefone: (66) 3525-2000. 

 

https://sigeftitulacao.incra.gov.br/
mailto:gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Online   Telefone Presencial 

Unidade Municipal de Cadastramento (UMC) – INCRA/SR-13-CARLINDA  

 

1. O QUE É?  
 

A Unidade Municipal de Cadastramento (UMC) atua nos serviços relativos ao cadastro de 
imóveis rurais, como atualização cadastral e emissão de CCIR de imóveis rurais. 

 
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR é documento emitido pelo Incra e 

constitui prova do cadastro do imóvel rural. O certificado é indispensável para desmembrar, 
remembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para 
homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis) de acordo com os 
parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, modificado pelo artigo 1º 
da Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR?  
Proprietários de imóvel rural situado no município de Carlinda, ou responsável legal. 
 
 

3. FORMAS DE ACESSO:   Online        Presencial 
 

Servidora responsável: Deborah Jacques Lodi Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2021 

E-mail: deborahjcribeiro@gmail.com 

Presencial: sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, situada na Av. Tancredo de 
Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Ser proprietário de imóvel rural situado no 

município de Carlinda, ou responsável legal. 
Matrícula atualizada do imóvel, RG, CPF, certidão de casamento, RG e CPF do cônjugue 
(caso houver), CAR do imóvel (opcional). 

 
5. CUSTOS:  

Os serviços são gratuitos, sendo que a única taxa, quando devida, é a taxa de serviços 
cadastrais, emitida pelo próprio sistema (SNCR-web), através de Guia de Recolhimento, a 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

ser paga nas agências do Banco do Brasil. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO:  

Recepção e análise dos documentos 

Digitalização dos documentos 

Preenchimento de Declaração na plataforma SNCR-Web 

Emissão do CCIR atualizado. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento imediato, feito por ordem de chegada. 
Quando a demanda é recebida por e-mail, o prazo para atendimento é de até 5 dias úteis. 
 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via e-

mail. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feitas presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer ao chefe do poder executivo presencialmente, através do e-
mail: gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br, ou telefone: (66) 3525-2000. 

Programa de Infraestrutura nas Estradas Rurais  

 

1. O QUE É? 
 

A Prefeitura Municipal de Carlinda criou através da Lei Municipal nº 1.252/2021 o 
Programa de Infraestrutura das Estradas Rurais, que visa colocar tubos para 
escoamento de água nas entradas dos carreadores de chácaras, sítios e fazendas. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Proprietários de chácaras, sítios e fazendas, situados 

mailto:gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br
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no município de Carlinda. 
 
3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

 

Responsável: Prefeito: Fernando de Oliveira Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2000 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  
 

Os tubos serão de 60 (sessenta) centímetros de diâmetro. 
 

Os tubos devem ser colocados no espaço público de recuo da estrada. 
 

Os proprietários que pretendem o melhoramento das entradas de suas propriedades com o 
posicionamento de tubos devem fornecer o cimento conforme a quantidade de tubos 
pretendida. 

 
A organização dos trabalhos é realizada pelo executivo municipal. 
 

5. CUSTOS: Não há custos para fabricação e instalação dos tubos. A única despesa 
que o munícipe terá é com a aquisição dos sacos de cimento. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O munícipe deve fazer a aquisição de 2 (dois) sacos de 
cimento para cada tudo que irá necessitar para a entrada de sua propriedade, após 
isso, deve levar o comprovante de compra até o gabinete da prefeita que irá incluí-lo na 
lista de espera para confecção do serviço. 

A equipe da Secretaria de Obras irá retirar o cimento no local em que foi adquirido, 
confeccionará os tubos e realizará o posicionamento dos tubos na entrada da 
propriedade do munícipe. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Cerca de 30 dias, a depender do período. Não 

é realizado este serviço no período chuvoso. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Por ordem de agendamento. 
 
 

9. ACOMPANHAMENTO: Presencial. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer ao chefe do poder executivo presencialmente, através do e-
mail: gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br, ou telefone: (66) 3525-2000. 

Programa de Cascalhamento de Mangueiras e escavação de tanques em 
propriedades rurais  

 

1. O QUE É? 
A Prefeitura Municipal de Carlinda, através da Secretaria Municipal de Obras, criou 

através da Lei Municipal nº 523/2009, reeditada pela Lei Municipal nº 1.032/2017 o 
Programa de Cascalhamento de Mangueiras e escavação de tanques em propriedades 
rurais (chácaras, sítios e fazendas), com objetivo de incentivar a piscicultura ou para 
armazenamento de água para os animais. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Proprietários de chácaras, sítios e fazendas, situados 

no município de Carlinda. 
 

 
3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

 

Responsável: Prefeito: Fernando de Oliveira Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2000 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

4. ETAPAS DO SERVIÇO:  

Para cascalhamento de mangueira: O munícipe deve disponibilizar local próximo ou 
na propriedade para retirar o cascalho, retirar o boleto no Departamento de Cadastro e 
Tributação, referente a quantidade de cargas de cascalho que irá necessitar, sendo 
limitado a quantidade máxima de 10 cargas. 

Após realizar o pagamento do boleto, junto ao banco, o munícipe deve trazer o 
comprovante de pagamento até o gabinete da Prefeita, que irá realizar o agendamento 
para realizar o serviço. 

 

mailto:gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br
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Para escavação de tanques: O munícipe deve procurar o Gabinete da Prefeita e 
manifestar o interesse na prestação do serviço em sua propriedade rural. 

É realizado o agendamento do serviço. Os agendamentos são realizados sempre no 
início do ano, meses de janeiro e fevereiro. 

A prestação do serviço inicia-se no período da estiagem. 

Conforme o agendamento, a equipe irá realizar o serviço por setor. 

É realizado o serviço na propriedade rural, limitado a 10 horas/máquina por propriedade 
e por munícipe. 

O munícipe deve procurar o Departamento de Tributos para retirar o boleto no valor 
correspondente a quantidade de horas/máquina que foi executado, e realizar o 
pagamento na instituição bancária. 

 

5. CUSTOS:  

Para cascalhamento de mangueira: O valor da carga de cascalho é de R$ 100,00. 

Para escavação de tanques: O valor da hora/máquina do serviço prestado pelo 
município é a metade do valor cobrado pelos prestadores particulares deste serviço no 
município de Carlinda. 

 

6. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Cerca de 30 dias, a depender do período. Não 

é realizado este serviço no período chuvoso 

7. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Por ordem de agendamento. 
 

8. ACOMPANHAMENTO: Presencial. 

 
9. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer ao chefe do poder executivo presencialmente, através do e-
mail: gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br, ou telefone: (66) 3525-2000. 

 

mailto:gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

Secretário Municipal de Administração e Finanças: Hugo Luciano Andrade dos 
Santos 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 – Ramal: 2002 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  

Atendimento ao público para consultas de extratos de débitos e/ou pagamentos  

 

1. O QUE É? 
Extratos de débitos ou de pagamentos de taxas e tributos municipais. 

 
2. QUEM PODE SOLICITAR? População em geral. 
 
 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN 

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Telefone: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG, CPF, CNPJ do titular ou 

responsável legal, contábil ou procurador/representante. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

mailto:tributos.carlinda@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2021 – 2024 

________________________________________________________________________________ 

17 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 

gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br – site: www.carlinda.mt.gov.br 
 

Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

      Presencial   

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Realização de acordos e isenção de tributos conforme a legislação  

 

1. O QUE É? 
A LEI MUNICIPAL Nº 1.074/2017. Reeditado pela Lei nº 1.096/2018; Lei nº 1.114/2018; 

Lei nº 1.185/2019; Lei nº 1.253/2021, prevê a isenção de tributos em casos específicos. 
 
 
2. QUEM PODE SOLICITAR? População em geral que se enquadre nos casos 

previstos na legislação. 
 
 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN  

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

  Online   Telefone Presencial 

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG, CPF, CNPJ do titular ou 

responsável legal, contábil ou procurador/representante, requerimento, Comprovante de 

renda dos últimos 90 dias e comprovante de endereço. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de guias para pagamento de impostos e taxas  

mailto:tributos.carlinda@hotmail.com
mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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1. O QUE É? 

Alvarás de funcionamento, vigilância sanitária e construção, emissão de IPTU, emissão 
de guias de recolhimento de ISSQN, IRRF, ITBI, parcelamento de solo, emissão de 
certidões e declarações, cargas de terra e cascalho, horas de máquinas e tratores. 

O contribuinte poderá emitir através do site: https://www.carlinda.mt.gov.br// 
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcarlinda-mt#/ - apenas a guia pagamento de 
débitos referente ao IPTU. 

 
2. QUEM PODE SOLICITAR? População em geral. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  Online 

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN 

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Documentos pessoais. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

https://www.carlinda.mt.gov.br/
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcarlinda-mt#/
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de Certidão Negativa de Débitos Municipais  

 

1. O QUE É? 

O contribuinte poderá solicitar essa certidão presencialmente na prefeitura municipal na 
secretaria de tributação e arrecadação. 

 
2. QUEM PODE SOLICITAR? População em geral. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor Responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN  

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

 

4. CUSTOS: 0,5 VRM (Valor de Referência Municipal), sendo que conforme a 

legislação atual, 1 VRM corresponde a R$ 41,14. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Documentos pessoais. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/
mailto:tributos.carlinda@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2021 – 2024 

________________________________________________________________________________ 

21 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 

gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br – site: www.carlinda.mt.gov.br 
 

Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

  Online   Telefone Presencial 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de Certidão de Valor Venal  

 

1.  QUE É? 

O contribuinte poderá emitir através do link https://www.carlinda.mt.gov.br// 
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcarlinda-mt#/, certidão de valor venal do imóvel 
ou presencialmente na prefeitura municipal no departamento de tributação e arrecadação.  

 
2. QUEM PODE SOLICITAR? População em geral. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  Online 

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN 

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

  Online   Telefone Presencial 

Contato Telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

Site: https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcarlinda-mt#/ 

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Documento de identificação 

pessoal e código do imóvel (consta no carnê de IPTU). 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de prestação de serviços  
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1. QUE É? 

NOTA FISCAL ELETRONICA - A utilização do sistema da NFS-E esta vinculada a 
autorização do departamento de cadastro, sua solicitação é feita presencial, por e-mail ou 
telefone.  
Depois de liberado os contribuintes ficam aptos a emitir notas fiscais de serviços por meio 
eletrônico bem como fazer alterações das mesmas (dentro dos prazos e a normas 
instituídas no próprio portal do usuário. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Pessoa jurídica. 
 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  Online 

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN 

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 

Site: https://agiliblue.agilicloud.com.br/ 

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Ser o responsável legal, contábil 

ou procurador/representante para efetuar o pedido. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento pode ser feito online. Todas as 
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

consultas de andamento caso necessária podem ser feito presencialmente, contato 

telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica avulsa  

 

1.  QUE É? 

A Nota Fiscal Avulsa é um documento fiscal que serve como comprovante de uma 
transação comercial, seja ela a venda de um produto, seja a prestação de um serviço. 

 
Esse tipo de nota fiscal é indicado para empresas e empreendedores — com CNPJ ou 

não — que não têm alta frequência de vendas, ou que não têm a obrigatoriedade de emitir 
notas fiscais, a exemplo do MEI. 

 
O MEI, Microempreendedor Individual, é dispensado de gerar nota fiscal quando o seu 

cliente é uma pessoa física. No caso, só é obrigatória a emissão desse documento se ele 
estiver vendendo ou prestando serviço a uma pessoa jurídica. 
 
2. QUEM PODE SOLICITAR? Empreendedores, com CNPJ ou não. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor responsável: ALEXSANDRA EVANGELISTA ESCORSIN 

Local de atendimento presencial: Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na 

Sede da prefeitura municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-2004 

E-mail: tributos.carlinda@hotmail.com 
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Serviço para: 

  Cidadão Empresa 

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG, CPF, CNPJ do titular ou 

responsável legal, contábil ou procurador/representante. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Atendimento ao Microempreendedor  
 

 

1.  QUE É? 

Oferece serviços de auxílio, esclarecimentos, formalização alteração e baixa do 
Microempreendedor Individual (MEI), Declaração Anual (DASN-MEI) e emissão de guias 
dos DAS-SIMEI (Guia de recolhimento mensal). 
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2. QUEM PODE SOLICITAR? Microempreendedores individuais. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor responsável: Eder Augusto Freitas 

Local de atendimento presencial: Junta Militar, situada na Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, 121, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-1369 

E-mail:  

 

4. CUSTOS: Não há custos. 

 

5. REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

 

 tenha faturamento limitado a R$ 81.000,00 por ano; 

 não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa; 

 contrate no máximo um empregado; 

 exerça uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI, da Resolução CGSN nº 

140, de 2018, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao MEI. 

Documentação necessária para formalização de empresa MEI: 

RG; CPF; Título Eleitoral; Número de celular ativo; E-mail ativo; 

Certidão de Cadastro Imobiliário ou Carnê de IPTU do imóvel (Caso necessário); 

Contrato de Locação (Se for o caso), Contrato de Compra e Venda ou Escritura; 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Caso necessário). 

Acesso GOV.BR nível prata ou ouro, Celular ativo, carregado e com acesso a internet. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: atendimento, levantamentos dos dados e lançamentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

Agência Municipal de Trânsito - DETRAN  

 

1. O QUE É? 
 

Oferecer aos usuários do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-
MT), serviço de qualidade e a possibilidade de certificar, registrar e legitimar seu veículo 
sem a necessidade de se deslocar do seu município. Desta forma, estaremos respeitando e 
fazendo valer o direito do cidadão mato-grossense. 
 
Serviços disponíveis nas Agências Municipais de Trânsito: TODOS SERVIÇOS 
RELACIONADOS A VEÍCULO: 
 

 Abertura de processo; 
 Transferência de veículo (proprietário, município e jurisdição); 
 Requerimento de 2ª via CRV (recibo); 
 Processo de baixa de veiculo; 
 Intenção de venda; 
 Comunicação de venda; 
 Emissão de certidão de baixa de veículo; 
 Emissão de certidão de comunicado de venda. 
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Outros serviços: 
 Emissões de taxas (LICENCIAMENTO, MULTA e IPVA); 
 Consulta situação veicular; 
 Informações diversas. 
 
 

2. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidor responsável: José Alcides Linjardi 

Local de atendimento presencial: Ao lado da sede da prefeitura municipal de Carlinda, 

Avenida Itaúbas, 83, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-2007 

E-mail: detran@carlinda.mt.gov.br 

 
 

3. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Ser o responsável legal, contábil ou 

procurador/representante para efetuar o pedido, de posse de documentos pessoais válidos. 

 
4. CUSTOS: Os serviços são gratuitos, sendo que a única taxa, quando devida, é a 

taxa de serviços emitida pelo DETRAN. 

 

5. ETAPAS DO SERVIÇO: Abertura de processos; Vistoria; Auditoria ―CIRETRAN-AF‖; 

Emissão de documentos veicular. Checagem do solicitado, avaliação imediata, 

retorno/resposta de acordo com cada serviço solicitado (tanto para atendimento presencial 

como por telefone e internet).  

 

6. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda.  

 

7. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

8. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
9. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Unidade de Serviço Conveniada de Carlinda - SEFAZ  

 

1. O QUE É?  

 

A Unidade de Serviço Conveniada (USC) permitem aos municípios a execução de 

praticamente todos os serviços disponíveis em uma Agência Fazendária. Entre eles 

estão a emissão da Nota Fiscal de Produtor e Avulsa (NFPA) e do Conhecimento de 

Transporte Avulso (CTA), cujas informações são utilizadas para definir o Índice de 

Participação dos Municípios (IPM) no produto da arrecadação do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). É uma forma das Prefeituras 

acompanharem e controlarem diretamente as informações econômico-fiscais de seus 

respectivos municípios. 

 

 Emissão de notas fiscais de microprodutores rurais e microempreendedores,  

 Emissão de CTA- CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AVULSO,  

 Emissão de boletos para a emissão de GTAs de vendas de gado normal e abate,  

 Emissão de boletos do IPVA,  

 Consultas e emissão no sistema da Sefaz de certidões, Sintegra, consulta genérica,   

 Emissão de guia de mudança. 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Produtores rurais. 

 

3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidora responsável: Norai Hidaldo Belido Penheiro 
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Local de atendimento presencial: Sala anexa a sede da prefeitura municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro.  

Horário de atendimento: das 07:00h as 11:00h – 13:00h as 17:00h de segunda a sexta 

feira.  

Contato Telefônico: 66 3525-1071 

E-mail: carlindaprefeitura@hotmail.com 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Ser o responsável legal, contábil ou 

procurador/representante para efetuar o pedido, de posse de documentos pessoais válidos. 

 

5. CUSTOS: Os serviços são gratuitos, sendo que a única taxa, quando devida, é a 

taxa de serviços emitida pela SEFAZ. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: Atendimento imediato conforme a demanda, checagem do 

solicitado, avaliação imediata, retorno/resposta de acordo com cada serviço solicitado (tanto 
para atendimento presencial como por telefone e internet). 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

PROCON Municipal De Carlinda   
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

1. O QUE É? 
 

O PROCON MUNICIPAL DE CARLINDA MT presta atendimento pessoal a todo 
consumidor que encontre problemas ou dúvidas no mercado de consumo.  

O PROCON atende reclamações sobre: Alimentação, Produtos, Saúde, Serviços 
Privados, Serviços Essenciais, Assuntos Financeiros.  

Recebe, analisa, avalia, soluciona, bem como encaminha as reclamações aos 
fornecedores, buscando solucionar o problema apresentado pelo consumidor. 

  
*Em caso de pessoa jurídica, deverá demonstrar que é consumidora final daquele 

produto ou serviço. 
  
Todos os serviços do PROCON são gratuitos. 
 
O PROCON municipal de Carlinda MT tem como missão principal equilibrar e 

harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores. Tendo por objetivo elaborar e 
executar a política de proteção e defesa dos consumidores do Município. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Consumidores finais de produtos ou serviços. 
 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial  

Servidora responsável: Adriana de Freitas 

Local de atendimento presencial: Sala anexa a sede da prefeitura municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro.  

Horário de atendimento: Terça e Quinta-feira das 07:00h as 11:00h  

Contato Telefônico: 66 3525-2000 

E-mail: procon@carlinda.mt.gov.br 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: RG, CPF e NOTA FISCAL.  
Ser maior de 18 anos, ou menor acompanhado de responsável. Ter como foco 

principal o atendimento direto ao consumidor. 
 
5. CUSTOS: Não há custos. 
 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: 
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- TRIAGEM: Na recepção é feita uma triagem para se certificar de que a 

reclamação configura uma relação de consumo, sendo positivo, o próximo passo é receber 
uma senha e aguardar atendimento. 

 
- ATENDIMENTO PRELIMINAR: No atendimento, o consumidor pode optar por 

receber esclarecimentos ou efetivamente abrir uma reclamação (munido com toda a 
documentação necessária, que varia conforme o problema). Em alguns casos específicos, 
o conflito pode ser resolvido com um simples telefonema. O atendente liga para o 
fornecedor e, se possível, é feito um acordo. Este acordo solucionado por telefone fica 
registrado como Atendimento Preliminar. 

 
- CARTA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (CIP): Quando o caso não é 

resolvido pelo atendimento preliminar, o outro procedimento é abrir uma Carta de 
Investigação Preliminar (CIP). A CIP é uma carta/ofício que é enviada diretamente para o 
fornecedor. Nela, constam a narrativa feita pelo consumidor sobre o problema, os 
documentos que comprovem o suposto dano e a norma violada. 

 
- RESPOSTA DE CIP: Com a resposta da CIP, o consumidor avalia se ela foi 

positiva ou negativa. Se a resposta do fornecedor atender a solicitação do consumidor o 
processo é arquivado. Se a resposta não atender as expectativas do consumidor, o 
próximo passo é o registro do Termo de Reclamação com agendamento de uma Audiência 
de Conciliação entre as partes, para a qual o consumidor e o fornecedor são notificados. 

 
Na audiência, a conciliação é feita por um conciliador de Defesa do Consumidor. 

As duas partes dialogam sobre os fatos e espera-se que façam um acordo. O acordo feito 
é registrado em ata que será homologado junto ao Poder Judiciário. 

 
Não havendo acordo, o órgão emite uma decisão administrativa, podendo o 

fornecedor ser penalizado com uma sanção administrativa tal como multa, suspensão de 
comercialização de produtos, dentre outras previstas em lei. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Priorizado o atendimento imediato, conforme 

a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento 

presencial respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e 

contato via Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária 

podem ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma 

que foi efetuada a solicitação. 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Solicitação de 1ª ou 2ª via de Carteira de Identidade 
 

 

1. O QUE É? 
 

O município de Carlinda possui o Posto de Identificação da POLITEC para a 
solicitação de 1ª ou 2ª via de Carteira de Identidade. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Todos os munícipes. 
 
3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone    Presencial  

Servidor responsável: Eder Augusto Freitas 

Local de atendimento presencial: Junta Millitar, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

121, centro.  

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, no horário das 07h às 11h e das 13h às 

17h.  

Contato Telefônico: 66 3525-1369 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS:  

Se solteiro: Certidão de nascimento 
Se casado: certidão de casamento 
Se divorciado certidão de casado com averbação de divorcio 
Se viúvo: certidão de casamento com averbação de óbito. 
Cópia do RG do solicitante (opcional) 
CPF (opcional) 
Título de eleitor (opcional) 
Carteira de trabalho (opcional) 
Cartão SUS (opcional) 
CNH carteira nacional de habilitação (opcional) 
Certificado Militar (opcional) 
NIS/PIS/PASEP (opcional) 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

Documento de identidade profissional (opcional) 
Além disso, deverá preencher um requerimento para solicitar a TAXA e pagar taxa referente 
ao serviço. 

 
5. CUSTOS: Os serviços são gratuitos, sendo que a única taxa, quando devida, é 

a taxa de serviços emitida pela POLITEC. A 1ª via é emitida de forma gratuita. 
 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: Recepção e análise de documentos, coleta de 

digitais, assinatuta e foto, envio das informações via sistema interno. 
 
 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Priorizado o atendimento imediato, conforme 

a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Respeitando as prioridades por lei, e 

ordem de chegada. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária 

podem ser feito presencialmente ou contato telefônico. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

  Alistamento Militar 
 

 

1. O QUE É? 

Realizar Alistamentos, transferência de residência, atualizar dados cadastrais do 

cidadão, realizar consultas de cidadãos no Portal SERMILMOB, retificar dados cadastrais 

dos alistados, reservistas, dispensados e isentos do serviço militar, observando normas 

contidas na NT/03, realizar processo de regularização da situação militar do cidadão, 

averbar os Exercício de Apresentação da Reserva, fornecer documentos requeridos 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/
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mediante recibos passando nos respectivos relatórios, organizar e fazer os processos de 

retificação de dados cadastrais, arrimo de família, notoriamente incapaz, adiamento de 

incorporação, preferência de Força Armada, transferência de Força Armada, reabilitação, 

2.ª via do Certificado de Reservista, do Serviço Alternativo, da Recusa à prestação do 

Serviço Militar Obrigatório e Serviço Alternativo, anulação de eximição e reciprocidade do 

Serviço Militar. realizar as Cerimônias para entrega de CDI, executar os trabalhos de 

relações públicas e publicidade do serviço Militar, receber do Cartório existente na 

Jurisdição a Relação de Óbito dos cidadãos falecidos atualizando os dados no 

SERMILMOB e assinar o Termo de Manutenção de SIGILO do SERMILMOB. 

2. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial 

Servidor responsável: Eder Augusto Freitas 

On Line: https://alistamento.eb.mil.br/  

Telefone: 66 3525-1369 

E-mail: juntamilitar@carlinda.mt.gov.br 

Presencial: Junta Militar, Av. Tancredo de Almeida Neves, 121, centro. 

 

3. DOCUMENTOS E REQUISITOS:  

O cidadão apresenta para o alistamento dentro do prazo a Certidão de 

Nascimento/Casamento, Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, para o 

alistamento fora do prazo o cidadão deve recolher multa cabível e os demais documentos 

citados anteriormente e para requerer demais documentos, o CPF. 

 

4. CUSTOS: Será aplicado valores de taxas e multas da Legislação enquadrante 

relativo ao assunto requerido. 

 

5. ETAPAS DO SERVIÇO: Alistamentos dentro e fora do prazo com entrevista do 

cidadão com esclarecimentos e orientações com o objetivo também de evitar o duplo 

alistamento, divulgar ao cidadão alistado sobre providências a serem tomadas quando de 

sua mudança de domicílio. Alistar e orientar os brasileiros que não possuam todos os 

documentos para comparecerem a um cartório de registro civil ou à receita federal, 

providenciar a retificação de dados cadastrais dos alistados, reservistas, dispensados e 

isentos do Serviço Militar no Portal SERMILMOB, observando as orientações contidas na 

NT/3, verificar a identificação do alistado e, após consulta ao SERMILMOB, realizar o 

processo de regularização de sua situação militar, averbação dos dados dos Exercícios 

mailto:jsm.cafelandia@gmail.com
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de Apresentação da Reserva no SERMILMOB, fornecer os documentos militares 

requeridos, após o pagamento da taxa e da multa correspondente ou da comprovação de 

isenção dela, por meio de Ficha Sócio Econômica, somente realizar a entrega dos 

certificados militares mediante recibo passado nos respectivos relatórios (de registro de 

assinaturas de certificados emitidos) ou livro, organizar os processos de retificação de 

dados cadastrais, arrimo de família, notoriamente incapaz, adiamento de incorporação, 

preferência de Força Armada, transferência de Força Armada, reabilitação, 2.ª via de 

Certificado de Reservista, serviço Alternativo, recusa à prestação do Serviço Militar 

Obrigatório e Serviço Alternativo, anulação de eximição e reciprocidade do Serviço Militar, 

encaminhando-os ao PRM, atualizar no SERMILMOB os dados de adiamento de 

incorporação, registrar as anotações referentes à situação do alistado, atualizando o 

SERMILMOB no que lhe couber, orientar o cidadão quanto ao pagamento de taxas e multas 

militares, quando for o caso, afixar, em local visível os direitos e deveres do cidadão 

alistado com relação ao serviço inicial obrigatório, participar ao PRM as infrações à Lei do 

Serviço Militar (LSM) e ao seu Regulamento, organizar e realizar as Cerimônias para 

entrega de CDI , e executar os trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço 

Militar no Município, recolher, quando for o caso, ao PRM os Certificados Militares 

inutilizados, afixar, em local visível, o valor das taxas e multas, os documentos necessários 

para o alistamento e aviso de que os documentos não retirados em 90 dias serão 

eliminados ,receber do Cartório de Registro Civil as relações de óbitos dos cidadãos 

falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos e atualizar os dados no SERMILMOB, 

encaminhar, mensalmente, ao PRM de vinculação o Mapa de Arrecadação de Taxa e 

Multa e o Mapa de Situação Estatística até que estejam disponibilizados no SERMILMOB e 

assinar o Termo de Manutenção de Sigilo do SERMILMOB e encaminhá-lo ao PRM de 

vinculação. 

6. REQUISITOS: Jovens que procuram o alistamento no ano em que completam 18 

anos ou mais e todo cidadão. 

 

7. JUSTIFICATIVA: Todo cidadão procura estar em dia com suas obrigações 
militares. 

 

8. ACOMPANHAMENTO: Na própria Junta de Serviço Militar e consultando na 

internet pelo site alistamento.eb.mil.br 

 

9. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Na forma presencial na Junta é atendido 

imediatamente e a previsão de chegada do documento solicitado é o mais breve 

possível, avisado por telefone a chegada do mesmo para a retirada. 
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10. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Não há prioridade e sim a atenção, 
presteza, educação, respeito e transparência nas informações e serviços prestados ao 
cidadão, independente da sua condição social ou grau de instrução. Caso houver 
reclamações dos cidadãos, saber interpretá-las e buscar soluções para o caso, visando o 
aprimoramento do processo de recrutamento e mobilização. 

 
 

11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

 

Secretária Municipal de Educação: Maria das Dores da Costa 
Endereço: Sala anexa ao Centro de Eventos, Avenida Antonio Castilho, centro. 
Telefone: (66) 3525-1544 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  
 

Oferta de vagas nas unidades de Ensino Fundamental  

 

1. O QUE É? 
 

A rede municipal de ensino de Carlinda oferta vagas para o Ensino Fundamental: 

EM Cecília Meireles: Ensino Fundamental - Escola em Tempo Parcial - do 1º ao 

5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos e do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 anos. 

EM Joaquim Nabuco: Ensino Fundamental - Escola em Tempo Parcial - do 1º 

ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos e do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 

anos. 

EM Manoel Bandeira: Ensino Fundamental - Escola em Tempo Parcial - do 1º 

ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos e do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 

anos. 

EM Monteiro Lobato: Ensino Fundamental - Escola em Tempo Parcial - do 1º ao 

5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos e do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 anos. 

EM Padre Geraldo Araújo da Silva - Escola em Tempo Parcial - do 1º ao 5º 

Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos e do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 anos. 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Crianças e Adolescentes em idade escolar, 

representados por seus Pais ou Responsáveis. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 
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3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial 

 

Endereço: Anexo ao Centro de Eventos, Avenida Antônio Castilho, n° 169 – Centro. 

Horário de atendimento: das 7h às 11h –13h às 17h de segunda a sexta-feira. 
 

 

Telefone/Celular: (66) 3525-1544 
 

E-mail: educacaocarlinda@hotmail.com 

Presencial: Secretaria de Educação, Avenida Antônio Castilho, n° 169 – Centro. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 
 

Documentos necessários para matrícula no Ensino Fundamental: 

• Xerox RG Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox CPF Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox da Certidão de Nascimento; 

• Xerox da Carteira de Vacinação; 

• Comprovante de Residência; 

• Xerox do Cartão do SUS da criança; 

• Xerox do RG da criança (caso possua); 

• Xerox do CPF da criança. 
 

5. CUSTOS: Sem custos 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Para realizar a matrícula, o responsável pelo 

aluno do Ensino Fundamental deverá comparecer à unidade escolar munido dos 

documentos pessoais do aluno. 

Em caso de transferência, o responsável pelo aluno deverá comparecer à 

escola em que deseja realizar a matrícula, solicitar o atestado de vaga e 

apresentá-lo junto à escola em que pediu a transferência. Para efetivar a 

matrícula, é necessário dirigir-se à escola onde a existência da vaga é 

confirmada, de modo a realizar a formalização da matrícula do aluno, mediante 

apresentação do documento de transferência. 

7. REQUISITOS: Para acessar os serviços, os responsáveis deverão dirigir-

se às unidades escolares ou entrar em contato com uma das unidades de ensino 

mailto:educpmc@yahoo.com.br
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relacionadas abaixo: 

ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES: 

DIRETORA (Gestão 2023/2024): ANGELA DA SILVA LUCAS 

Coordenadora Pedagógica: Vera Nice Soares de Jesus de Souza 

Endereço: Rodovia MT-320, s/n° - Zona Rural, Comunidade Del Rey 

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

Contato: (66) 98441-4109 

E-mail: emceciliameireles.2011@hotmail.com 

Ensino fundamental I - do 1º Ano ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos. 

Ensino fundamental II – do 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 anos. 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO: 
DIRETORA (Gestão 2023/2024): ROSILEIDE VECCHIA PINHO 

Endereço: Linha 12, Comunidade Caná, s/n° - Setor Caná  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

Contato: (66) 98422-5972 

E-mail: joaquimnabuco15@hotmail.com 

Ensino fundamental I - do 1º Ano ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 

anos. Ensino fundamental II - 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 

anos. 

 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BANDEIRA: 

DIRETORA (Gestão 2023/2024): ANGELA MARIA DE BRITO DOS REIS 

Coordenador Pedagógico Anos Iniciais: Mario Toshio Kamazaki 
Coordenador Pedagógico Anos Finais: Valter Figueira 

Endereço: Rua das Maravilhas, n° 723, Centro.  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

mailto:ceciliameireles.2011@hotmail.com
mailto:emebrubi@gmail.com
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Contato: (66) 3525-1115 

E-mail: escolammb@hotmail.com 

Ensino fundamental I - do 1º Ano ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 

anos. Ensino fundamental II - 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 

anos. 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

DIRETOR (Gestão 2023/2024): JUVENAL LIRA DA SILVA 

Endereço: Estrada ―F‖, Comunidade Boa Sorte 

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

Contato: (66) 98433-5867 

E-mail: escolamonteirocarlinda@gmail.com 

Ensino fundamental I - do 1º Ano ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 anos. 

Ensino fundamental II - 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 anos. 
 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DA SILVA ARAÚJO 

DIRETOR (Gestão 2023/2024): EMERSON COELHO 

Endereço: Estrada 'A', km 15, Comunidade Damasco.  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

Contato: (66) 98411-8065 

E-mail: empadregeraldo@hotmail.com 

Ensino fundamental I - do 1º Ano ao 5º Ano, faixa etária: de 6 a 10 

anos. Ensino fundamental II - 6° Ano ao 9° Ano, faixa etária: 11 a 14 

anos. 

 
 

8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Os alunos serão imediatamente 

matriculados, mediante apresentação dos documentos necessários. 

 

mailto:emebrubi@gmail.com
mailto:emebrubi@gmail.com
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9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento dos serviços será realizado 

através do contato com as unidades escolares. 

 
 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 
Vagas para Creche e Pré-Escola  

 

Serviço para: 

   Cidadão 

 

Formas de acesso: 

  Telefone   Presencial 

 

1. O QUE É? 

A rede municipal de ensino de Carlinda oferta vagas nos segmentos da 
Educação Infantil: Creche (de 04 meses a 3 anos e 11 meses) e Pré-Escola (4 e 5 
anos). 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Crianças com idade de até 5 anos, 

representados por seus Pais ou Responsáveis. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL JENI CUSTÓDIA LEAL) 

Berçário I - de 04 meses a 1 ano. 

Berçário II - de 1 ano a 1 ano e 11 meses. 

Maternal I - de 2 anos, completados até 31 de março.  

Maternal II - de 3 anos, completados  até 31 de março. 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março. 

 

PRÉ-ESCOLA (EMEI IRACI ALVES CABRAL FRANCISCO, EM CECÍLIA 
MEIRELES, EM JOAQUIM NABUCO, EM MONTEIRO LOBATO E EM PADRE 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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GERALDO ARAÚJO DA SILVA ) 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março.  

Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO: 
 

 

Documentos necessários para fazer matrícula na Creche: 

• Xerox RG dos Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox CPF dos Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox da Certidão de Nascimento;  

• Xerox da Carteira de Vacinação; 

• Comprovante de residência; 

• Xerox do Cartão do SUS da criança; 

• Xerox do RG da criança (caso possua); 

• Xerox do CPF da criança. 

 

Documentos necessários para fazer matrícula na Educação Infantil: 

• Xerox RG Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox CPF Pais e/ou Responsável pela matrícula; 

• Xerox da Certidão de Nascimento; 

• Xerox da Carteira de Vacinação; 

• Comprovante de Residência; 

• Xerox do Cartão do SUS da criança; 

• Xerox do RG da criança (caso possua); 

• Xerox do CPF da criança. 

 

4. ETAPAS DO SERVIÇO: 

CRECHE: Para realizar a matrícula na creche, o responsável pela criança deverá 

comparecer à unidade de ensino munido dos documentos pessoais da criança. 

PRÉ-ESCOLA: Para realizar a matrícula na Pré-escola, o responsável deverá 

procurar a unidade de Educação Infantil mais próxima de sua residência, munido dos 

documentos necessários e efetivar a matrícula. 

Em caso de transferência, o responsável pelo aluno deverá comparecer à escola em 
que deseja realizar a matrícula. Para efetivar a matrícula, é necessário dirigir-se à 
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escola onde a existência da vaga é confirmada, de modo a realizar a formalização da 
matrícula do aluno, mediante apresentação do documento de transferência. 

5. REQUISITOS: Para verificação de vagas e matrículas, os responsáveis 

deverão comparecer até uma das unidades de ensino relacionadas abaixo: 

 

CRECHE MUNICIPAL JENI CUSTÓDIA LEAL 
 

 

Endereço: Rua das Orquídeas, n° 57 . 

Atendimento: de segunda às sextas-feiras, das 7h às 11h e das 13h 
às 17h. 

Contato: 66 98476-1886 

E-mail: crechejeni@outlook.pt  

Creche: de 04 meses a 3 anos e 11 meses. 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março. 

 

PRÉ-ESCOLA – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRACI ALVES 
CABRAL FRANCISCO 

Endereço: Rua das Maravilhas, s/n° 

Atendimento: de segunda às sextas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 

17h. Contato: (66) 3525-1219 

E-mail: escolairaci@outlook.com  

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março. 

Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março. 

 

ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES: 

Endereço: Rodovia MT 320, s/n° Zona Rural, Comunidade Del Rey  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.  

Contato: (66) 98441-4109  

mailto:crechejeni@outlook.pt
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E-mail: emceciliameireles.2011@hotmail.com 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março.  

Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março. 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO: 

Endereço: Linha 12 Comunidade Caná, s/n° - Setor Caná  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.  

Contato: (66) 98422-5972 

E-mail: joaquimnabuco15@hotmail.com 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março. 

Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DA SILVA ARAÚJO 

Endereço: Estrada 'A', km 15, Comunidade Damasco.  

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.  

Contato: (66) 98432-8850 

E-mail: empadregeraldo@hotmail.com 

Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março. 

Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março. 

6. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Os alunos serão imediatamente 

matriculados, mediante apresentação dos documentos necessários. 

 

7. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento dos serviços será realizado 

através do contato com as unidades escolares. 

 
 

mailto:ceciliameireles.2011@hotmail.com
mailto:emebrubi@gmail.com
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso:  

   Telefone  Presencial 

8. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

 
Transporte escolar para as redes públicas, Estadual e Municipal -        Educação 
Básica, do Ensino Infantil ao Ensino Médio. 

 

 

1. O QUE É? 
 

Transporte escolar para os alunos da Educação Básica das redes públicas, 

Estadual e Municipal: da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Alunos matriculados na Educação Básica das 

redes públicas, Estadual e Municipal: da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone   Presencial 

Servidor responsável: José Roberto Teixeira 

Endereço: Anexo ao Centro de Eventos, Avenida Antônio Castilho, n° 169 - Centro. 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. 

Telefone: 66-3525-1544 

E-mail: educacaocarlinda@hotmail.com 

Presencial: Secretaria de Educação, Avenida Antônio Castilho, n° 169 – Centro.  

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 

Atestado de matrícula nas Unidades Escolares Municipais e/ou Estaduais. 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/
mailto:educacaocarlinda@hotmail.com
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

5. CUSTOS: Sem custos 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: As Unidades Escolares Estaduais e Municipais 

entrarão em contato com a Secretaria de Educação solicitando transporte para os 

alunos matriculados. 

 

7. REQUISITOS: O acesso ao serviço será realizado através das unidades 
escolares, estaduais ou municipais, automaticamente, após a matrícula do 
aluno. 

 

8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Após a efetivação da matrícula, as unidades 

escolares entrarão em contato com a Secretaria de Educação para execução do 

serviço. 

 

9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Alunos da Educação Básica, Estadual e 

Municipal. 

 

10. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento dos serviços será realizado através 

do contato presencial ou através do telefone de contato da Secretaria de Educação. 

 
 

11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 

 
Transporte Universitário 

 

 

1. O QUE É? 
 

Transporte para Estudantes Universitários para o município de Alta Floresta/MT. 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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2. QUEM PODE SOLICITAR? 
 

Estudantes Universitários que necessitam de transporte no período noturno até 
as Universidades/Faculdades ou Escolas Técnicas no município de Alta 
Floresta/MT. 

 

3. FORMAS DE ACESSO:   Telefone   Presencial 

Servidor responsável: Gustavo Kamazaki 

Endereço: Anexo ao Centro de Eventos, Avenida Antônio Castilho, n° 169 - Centro. 

 

Horário de atendimento: das 7h às 11h – 13h às 17h de segunda a sexta feira. 

Telefone: (66) 3525-1544 
 

E-mail: educacaocarlinda@hotmail.com 

Presencial: Secretaria de Educação, Avenida Antônio Castilho, n° 169 - Centro. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: Cópia do RG e CPF, Foto 3X4; Atestado de matrícula e 

Comprovante de Residência. 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Comparecer à Secretaria de Educação das 7h às 

11h ou das 13h às 17h, munido dos documentoss relacionados, ou entrar em contato 

através do e-mail: educacaocarlinda@hotmail.com ou pelo telefone: 66-3525-1544 

para mais informações. 

 

7. REQUISITOS: Ser estudante universitário, devidamente matriculado, e/ou 
ser 

candidato a curso superior, solicitando informações. 

 

8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a apresentação dos 

documentos solicitados e disponibilidade de transporte para as universidades nas 

quais o estudante está matriculado. 

mailto:educpmc@yahoo.com.br
mailto:educacaocarlinda@hotmail.com
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9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Estudantes Universitários. 
 

10. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através 
dos contatos disponibilizados.  

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

Secretária Municipal de Saúde: Daiane Rosa da Silva 
Endereço: Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 
Telefone: (66) 3525-1133 ou 3525-1187 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h  

Assistência Farmacêutica  

 

1. O QUE É? 

A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

Este conjunto envolve seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, 

dispensação de medicamentos a população, garantia da qualidade dos produtos e 

serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização. No Sistema Único de Saúde 

(SUS), a AF é norteada pelos Componentes: - Básico (CBAF) 

- Estratégico (CESAF) - Especializado (CEAF) (popularmente, conhecido como Alto 
Custo). 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? 

 
Assistência à saúde da população exclusivo do SUS, no aspecto coletivo e individual, 
visando à saúde como direito de todos, respeitando os princípios e diretrizes do SUS. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Farmacêutica: Ilma Teixeira de Amorim Pinheiro 

Telefone: (66) 3525-1643 

E-mail: farmaciabasica@carlinda.mt.gov.br 

Presencial: Farmácia Básica Municipal – Avenida Antônio Castilho, s/n, centro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

E-mails: comprasfarmaciabasica@carlinda.mt.gov.br, farmaciabasica@carlinda.mt.gov.br 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS: Para acessar o serviço da farmácia básica 
necessita da receita médica, documentos RG, CPF e cartão SUS do paciente, se o paciente 
for menor de idade RG do responsável pela criança. 
 
Requisitos:  
Para Atendimento do Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica: - 
Prescrição deve atender a todos os requisitos das legislações vigentes e estar em 2 (duas) 
vias. - Caixa térmica para retirar medicamentos termolábeis. 
  
Para Atendimento do Componente Especializado (Alto Custo) da Assistência Farmacêutica: 
- Apresentar documentos conforme os Protocolos Clínicas e Diretrizes Terapêuticas do 
Ministério da Saúde, - Caixa térmica para retirar medicamentos termolábeis. 

 

5. CUSTOS: Sem custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O usuário/representante deve dirigir-se à Farmácia com 
a receita. - Não é necessário agendamento para retirada de medicamentos. - É fornecida 
quantidade suficiente para o tratamento do usuário; medicamentos de uso contínuo do 
CBAF são fornecidos para 30 dias de tratamento; medicamentos de Alto Custo são 
fornecidos conforme liberação da DRS e HRLB. - Todo usuário é orientado quanto a 
maneira de utilizar os medicamentos, reações adversas, interações, forma de 
armazenamento, etc. - A Farmácia segue as Legislações vigentes, no qual contém a 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do Município. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O usuário é orientado no ato do atendimento. Se 

o medicamento pertence ao Componente Básico (REMUME) e Estratégico, a dispensação é 

realizada imediatamente, conforme disponibilidade; se o medicamento pertence ao 

Componente Especializado, é necessário dar entrada no programa e aguardar a liberação 

do medicamento. 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 
necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do 
fluxo da unidade. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencial 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Unidade de Pronto Atendimento Antonio Martines Martines  

 

1. O QUE É? 
 

A Unidade de Pronto Atendimento Antônio Martines Martines, oferece a população os 
serviços de Urgência/Emergência, consultas e devido a Pandemia estamos com a ALA de 
Síndromes Gripais que encontra-se anexada ao UPA. 

Define: 
Emergência: constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem 

sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico 
imediato.  

Urgência: Ocorrência imprevista de agravo à saúde como ou sem risco potencial a vida, 
cujo portador necessita de assistência médica imediata. 

Síndrome Gripal: Caracterizada pelo indivíduo com quadro respiratório agudo, com 
alguns sintomas como exemplo: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou degustativos entre outros. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Qualquer cidadão. 

 
3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

 

Responsáveis: Dr. Márcio de Sousa Rosa e Enfermeira: Mayra Bassi da Silva 

Telefone: (66) 3525-1504 

WhatsApp: (66) 98451-5746 (celular/whatsApp). 

Presencial: Rua das Paineiras esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

s/n, centro 

Horário de atendimento: Funcionamento ininterrupto – Atendimento 24 (vinte e quatro) 
horas por dia. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS: Qualquer cidadão que necessite de 
atendimento médico, onde o mesmo deve estar portando seus documentos pessoais tais 
como (RG, CPF, Certidão de Nascimento, Cartão do SUS). 
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Endereço completo e o número de Telefone pessoal/familiar para que se necessário a UPA 
entre em contato. 

 

5. CUSTOS: Sem custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Acolhimento (recepção)  
Triagem/Classificação de Risco (equipe de enfermagem)  
Atendimento médico  
Administração de medicamentos e demais procedimentos. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com a classificação de risco 

proposto pelo ministério da saúde é de até 3h de espera. 

Emergência – atendimento imediato;  

 Paciente necessita de atendimento imediato no qual existe risco de morte.  

Urgência – atendimento o mais rápido possível: 

 10 a 30 minutos para atendimento. É o caso em que o paciente necessita de 

atendimento rápido, mas não é considerado emergência, podendo aguardar que sejam 

atendidos os casos mais graves; 

Verde – Prioridade não urgente: 

 É o caso menos grave, mas que exige atendimento médico. Deve ser atendido em 

até 2h, com reavaliação de hora em hora.  

Azul – Consultas de baixa complexidade – horário chegada:  

 È o caso de menor complexidade e sem problemas recentes, podendo aguardar até 

3h ou mais pelo atendimento.  

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: O Protocolo de Manchester consiste em 
uma triagem de classificação de risco, na qual a gravidade dos casos é determinada 
por cores. Essa triagem é feita por um profissional de nível superior, Médico ou 
Enfermeiro, que possua boa comunicação, capacitação e conhecimento clínico. 

O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta de inclusão, ou seja, não 
tem como objetivo reencaminhar ninguém sem atendimento, mas sim organizar e 
garantir o atendimento de todos (BRASIL, 2009).   

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencial 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

Laboratório Municipal  

 

1. O QUE É? 
 

É um setor de serviço da Média e Alta Complexidade, que realiza exames laboratorial 
para o acompanhamento, diagnóstico e prevenção dos agravos transmissíveis e não 
transmissíveis. Desenvolve atividades como: Coleta e realização de exames laboratoriais de 
bioquímica, hematologia, urinálise, parasitologia, imunologia básica, baciloscopia para 

Hanseníase e Tuberculose; Coleta domiciliar para pacientes acamados e/ou com dificuldade 
de locomoção; Encaminhar amostras para o Laboratório, através de demanda dos, ESF’s e 
Pronto Atendimento. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Qualquer cidadão do município. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Enfermeira: Mayra Bassi da Silva 

Telefone: (66) 3525-1326 – Para orientações e informações. 

Presencial: Rua das Paineiras, s/n, centro. 

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS: Documentos Pessoais (RG, CPF, Cartão do 
SUS) e pedido médico. 
A Secretaria de Saúde exige que todo cidadão do município seja cadastrado pelo Agente 
Comunitário de Saúde ou outro funcionário da Estratégia de Saúde da Família para que 
dessa forma tenha acesso aos serviços ofertados. 

 

5. CUSTOS: Sem custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Etapa 1: recebimento da demanda do usuário através do 
atendimento; Etapa 2: execução do atendimento. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Como o serviço ofertado pela Secretaria de 

Saúde é de caráter subjetivo, a duração para o atendimento dependerá do tratamento 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

demandado da família/usuário. 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimento prioritário conforme legislação 
específica e ainda quando há identificação da necessidade de atendimento imediato. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencialmente ou via telefone. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Estratégia da Família São Camilo – Atenção Primária  

 

 
1. O QUE É? 

 
Cada equipe do programa é capacitada para conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco aos qual a população que ela atende está exposta; elaborar, com a 
participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo 
saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 
à demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, 
no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 
ou hospitalar; além de desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os 
problemas de saúde identificados. 

 
Os serviços ofertados na atenção básica são: 

 
Consulta Médica: Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 

finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando 
necessário, prescrição terapêutica e encaminhamento para outros tipos de serviços 
disponíveis no sistema de saúde realizada pelo médico. 

Os médicos devem atender a todos os integrantes de cada família, independente de 
sexo e idade, desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivos e de 
promoção da qualidade de vida da população. 

 
Consulta Odontológica: As ações de Saúde Bucal se baseiam nos princípios do 

SUS que contemplam a universalidade, a integralidade da assistência, a utilização da 
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epidemiologia, a participação da comunidade, a descentralização político-administrativa e a 
divulgação das informações.  

 
Serviços Odontológicos: Extrações, Raios-X, próteses dentárias, Tratamentos; 

Limpezas; Ações educativas nas escolas (escovação); Retirada de pontos; dentre outras. 
 
Consulta de Enfermagem: Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são 

identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem ou 
realização de procedimentos como coleta de Papanicolau, Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle Antropométrico, Retirada de 
Ponto, Inalação, testes rápidos, assistem às pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem, no domicílio, entre outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente. 

 
Equipe Multidisciplinar (fonoaudiólogo, nutricionista, psicóloga, 

fisioterapeuta): Atividades coletivas, individuais. 
 
Técnico de enfermagem: realiza procedimentos de enfermagem na unidade 

básica de saúde, no domicílio e executa as ações de orientação sanitária. 
 
Agente Comunitário de Saúde: faz a ligação entre as famílias e o serviço de 

saúde, visitando cada domicílio conforme cronograma de visitas; realiza o mapeamento de 
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

 
 
2. QUEM PODE ACESSAR? 

A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro Área 
do Núcleo. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Dr. Kleyton Roberto de Oliveira e Enfermeira: Eliete Aparecida Soares 
 
Telefone: (66) 3525-1485 
 
Endereço de atendimento: Rua das Paineiras S/N – Centro – Carlinda/MT  
 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 11:00h / 13:00 ás 17:00 h 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão SUS; documento de Identificação, CPF; e 

Cartão de Identificação da Unidade.  
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro 
Área do Núcleo. 
 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. PROFISSIONAIS: Médico, Enfermeira, Técnico de Enfermagem, Dentista e Nasf 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

(Psicóloga, Nutricionista e Educador Físico). 
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda, ao chegar à unidade de saúde, recepção, 
triagem por profissional de enfermagem, classificação por atendimentos prioritários e 
acompanhamento ao profissional médico.  
 Agendamentos: previamente para os atendimentos de Nutricionista e Psicologia. 

 
8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Critérios de risco ou ordem de chegada. 

 
9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Presencial: Rua das Paineiras S/N – Centro. 

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 

Unidade de Saúde da Família São Paulo Apóstolo – Atenção Primária  
 

 

 

 
1. O QUE É? 

 
Cada equipe do programa é capacitada para conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco aos qual a população que ela atende está exposta; elaborar, com a 
participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo 
saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 
à demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, 
no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 
ou hospitalar; além de desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os 
problemas de saúde identificados. 

 
Os serviços ofertados na atenção básica são: 
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Consulta Médica: Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 
finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando 
necessário, prescrição terapêutica e encaminhamento para outros tipos de serviços 
disponíveis no sistema de saúde realizada pelo médico. 

Os médicos devem atender a todos os integrantes de cada família, independente de 
sexo e idade, desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivos e de 
promoção da qualidade de vida da população. 

 
Consulta Odontológica: 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.  

 
Serviços Odontológicos: Extrações, Raios-X, próteses dentárias, Tratamentos; 

Limpezas; Ações educativas nas escolas (escovação); Retirada de pontos; dentre outras. 
 
Consulta de Enfermagem: Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são 

identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem ou 
realização de procedimentos como coleta de Papanicolau, Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle Antropométrico, Retirada de 
Ponto, Inalação, testes rápidos, assistem às pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem, no domicílio, entre outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente. 

 
Equipe Multidisciplinar (fonoaudiólogo, nutricionista, psicóloga, 

fisioterapeuta): Atividades coletivas, individuais. 
 
Técnico de enfermagem: realiza procedimentos de enfermagem na unidade 

básica de saúde, no domicílio e executa as ações de orientação sanitária. 
 
Agente Comunitário de Saúde: faz a ligação entre as famílias e o serviço de 

saúde, visitando cada domicílio conforme cronograma de visitas; realiza o mapeamento de 
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? 

A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro Área 
do Núcleo. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Dra. Adriana Fernandes Porto e Enfermeira: Paula Gisele Fiúza Lino 
 
Telefone: (66) 3525-1652 
 
Endereço de atendimento: Avenida Antonio Castilho, S/N – Centro – Carlinda/MT  
 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 11:00h / 13:00 ás 17:00 h 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão SUS; documento de Identificação, CPF; e 

Cartão de Identificação da Unidade.  
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro 
Área do Núcleo. 
 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. PROFISSIONAIS: Médico, Enfermeira, Técnico de Enfermagem, Dentista e Nasf 

(Psicóloga, Nutricionista e Educador Físico). 
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda, ao chegar à unidade de saúde, recepção, 
triagem por profissional de enfermagem, classificação por atendimentos prioritários e 
acompanhamento ao profissional médico.  
 Agendamentos: previamente para os atendimentos de Nutricionista e Psicologia. 

 
8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Critérios de risco ou ordem de chegada. 

 
9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Presencial: Avenida Antonio Castilho, S/N – Centro. 

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

Posto de Saúde Caná/Nazaré – Atenção Primária  

 

 
1. O QUE É? 

 
Cada equipe do programa é capacitada para conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco aos qual a população que ela atende está exposta; elaborar, com a 
participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo 
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saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 
à demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, 
no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 
ou hospitalar; além de desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os 
problemas de saúde identificados. 

 
Os serviços ofertados na atenção básica são: 

 
Consulta Médica: Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 

finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando 
necessário, prescrição terapêutica e encaminhamento para outros tipos de serviços 
disponíveis no sistema de saúde realizada pelo médico. 

Os médicos devem atender a todos os integrantes de cada família, independente de 
sexo e idade, desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivos e de 
promoção da qualidade de vida da população. 

 
Consulta de Enfermagem: Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são 

identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem ou 
realização de procedimentos como coleta de Papanicolau, Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle Antropométrico, Retirada de 
Ponto, Inalação, testes rápidos, assistem às pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem, no domicílio, entre outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente. 

 
Equipe Multidisciplinar (nutricionista, psicóloga): Atividades coletivas, 

individuais. 
 
Agente Comunitário de Saúde: faz a ligação entre as famílias e o serviço de 

saúde, visitando cada domicílio conforme cronograma de visitas; realiza o mapeamento de 
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? 
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro Área 
do Núcleo. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Dra. Hector Rios Hernandez e Enfermeira: Amanda Ribeiro da Silva 
 
Telefone para dúvidas: (66) 3525-1133 
  
WhatsApp: (66) 98430-8678 
 
Endereço de atendimento:  
Caná: Linha 12, Comunidade Caná, zona rural, Carlinda/MT 
Nazaré: Estrada D, Comunidade Nazaré, zona rural, Carlinda/MT.  
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Presencial 

 

 

 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 11:00h / 13:00 ás 17:00 h 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão SUS; documento de Identificação, CPF; e 

Cartão de Identificação da Unidade.  
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro 
Área do Núcleo. 
 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. PROFISSIONAIS: Médico, Enfermeira, Nasf (Psicóloga e Nutricionista) e Agentes 

Comunitários de Saúde. 
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda, ao chegar à unidade de saúde, recepção, 
triagem por profissional de enfermagem, classificação por atendimentos prioritários e 
acompanhamento ao profissional médico.  

 
8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Critérios de risco ou ordem de chegada. 

 
9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Presencial: Avenida Antonio Castilho, S/N – Centro. 

 
 

11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 

Posto de Saúde Del Rey – Atenção Primária  

 

 
1. O QUE É? 

 
Cada equipe do programa é capacitada para conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco aos qual a população que ela atende está exposta; elaborar, com a 
participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo 
saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 
à demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, 
no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 
ou hospitalar; além de desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os 
problemas de saúde identificados. 

 
Os serviços ofertados na atenção básica são: 

 
Consulta Médica: Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 

finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando 
necessário, prescrição terapêutica e encaminhamento para outros tipos de serviços 
disponíveis no sistema de saúde realizada pelo médico. 

Os médicos devem atender a todos os integrantes de cada família, independente de 
sexo e idade, desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivos e de 
promoção da qualidade de vida da população. 

 
Consulta de Enfermagem: Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são 

identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem ou 
realização de procedimentos como coleta de Papanicolau, Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle Antropométrico, Retirada de 
Ponto, Inalação, testes rápidos, assistem às pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem, no domicílio, entre outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente. 

 
Agente Comunitário de Saúde: faz a ligação entre as famílias e o serviço de 

saúde, visitando cada domicílio conforme cronograma de visitas; realiza o mapeamento de 
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? 

A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro Área 
do Núcleo. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Presencial 
 
Responsável: Dra. Ana Paula Do Amaral Godoi e Enfermeira: Thaís Moura Aragon 
 
Telefone para dúvidas: (66) 3525-1133  
 
Endereço de atendimento: Rodovia MT-320, Vila Del Rey, Carlinda/MT.  
 
Horário de atendimento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 07:00h às 11:00h / 
13:00 ás 17:00 h 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão SUS; documento de Identificação, CPF; e 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Presencial 

 

 

Cartão de Identificação da Unidade.  
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro 
Área do Núcleo. 
 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. PROFISSIONAIS: Médico, Enfermeira e recepcionista. 

 
7. ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda, ao chegar à unidade de saúde, recepção, 

triagem por profissional de enfermagem, classificação por atendimentos prioritários e 
acompanhamento, quando necessário o paciente e direcionado  profissional médico na 
unidade de Saúde São Camilo Ou Pronto Atendimento. 

 
8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Critérios de risco ou ordem de chegada. 

 
9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Presencial: Avenida Antonio Castilho, S/N – Centro. 

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Posto de Saúde Padre Geraldo – Atenção Primária  

 

 
1. O QUE É? 

 
Cada equipe do programa é capacitada para conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco aos qual a população que ela atende está exposta; elaborar, com a 
participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo 
saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 
à demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, 
no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 
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ou hospitalar; além de desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os 
problemas de saúde identificados. 

 
Os serviços ofertados na atenção básica são: 

 
Consulta Médica: Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 

finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames complementares, quando 
necessário, prescrição terapêutica e encaminhamento para outros tipos de serviços 
disponíveis no sistema de saúde realizada pelo médico. 

Os médicos devem atender a todos os integrantes de cada família, independente de 
sexo e idade, desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivos e de 
promoção da qualidade de vida da população. 

 
Consulta de Enfermagem: Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são 

identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem ou 
realização de procedimentos como coleta de Papanicolau, Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle Antropométrico, Retirada de 
Ponto, Inalação, testes rápidos, assistem às pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem, no domicílio, entre outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente. 

 
Agente Comunitário de Saúde: faz a ligação entre as famílias e o serviço de 

saúde, visitando cada domicílio conforme cronograma de visitas; realiza o mapeamento de 
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

2. QUEM PODE ACESSAR? 
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro Área 
do Núcleo. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Presencial 
 
Responsável: Dra. Ana Paula Do Amaral Godoi e Enfermeira: Thaís Moura Aragon 
 
Telefone para dúvidas: (66) 3525-1133  
 
Endereço de atendimento: Estrada A, Comunidade Padre Geraldo, zona rural, 
Carlinda/MT.  
 
Horário de atendimento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 07:00h às 11:00h / 
13:00 ás 17:00 h 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão SUS; documento de Identificação, CPF; e 

Cartão de Identificação da Unidade.  
A família deve estar devidamente cadastrada na unidade e vinculada a Área e Micro 
Área do Núcleo. 
 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

6. PROFISSIONAIS: Médico, Enfermeira e Auxiliar de enfermagem. 
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO: Livre demanda, ao chegar à unidade de saúde, recepção, 
triagem por profissional de enfermagem, classificação por atendimentos prioritários e 
acompanhamento ao profissional médico.  
 Agendamentos: previamente para os atendimentos de Nutricionista e Psicologia. 

 
8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Critérios de risco ou ordem de chegada. 

 
9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 

necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Presencial. 

 
11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Central de Regulação  

 

 
1. O QUE É? 

 
A Central de Regulação (CR) engloba um conjunto de atendimentos de Media é alta 

complexidade. Este conjunto envolve agendamento, lançamento e direcionamento do 
usuário as diversas especialidades, exames e procedimento. A central de regulação 
também é responsável pelo encaminhamento dos pacientes que necessitam de Tratamento 
Fora do Domicilio (TFD) as diversas Unidades de referencia. 

 
Especialidades (consulta):  
Neurologia; Cardiologia; Urologia; Oftalmologia; Ortopedia; Otorrinolaringologia; Pediatria; 
Cirurgia Vascular; Cirurgia Ortopédica; Cirurgia Pediátrica; Psiquiatria; Dermatologia; 
Endocrinologia; Fonoaudióloga; Retinólogo; Ginecologia; Pneumologia; Reumatologia; 
Cirurgia Neurológica; Hansenologia; Oncologia; Hepatologia; Alergologia; Hematologia; 
Infectologia; Mastologia; Cirurgia plástica e Gastroenterologia. 
 
Exames: 
Laringoscopia; Videonasolaringoscopia; Espirometria; Impedanciometria; Audiometria Tonal 
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e Vocal; Audiometria infantil; Teste da orelhinha; Teste da lingüinha; Tomografia com ou 
sem contrates/sedação; Ressonância com ou sem contrates/sedação; Campimetria Ocular; 
Mapeamento de Retina; Retinografia Ocular; Yag Laser; Angiografia Ocular; Foto 
coagulação a laser; Ultrassonografia; Raios-X; Eletro encefalograma; Eco Cardiograma; 
Eletrocardiograma; Teste Ergométrico; Holter 24horas; Mapa Cardíaco; Densitometria 
Óssea; Mamografia; Urografia excretora e Endoscopia Digestiva. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? 

Assistência à saúde da população exclusivo do SUS, visando à saúde como direito de 
todos, respeitando os princípios e diretrizes do SUS. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Viviane Rocha e Silva 
 
Telefone: (66) 3525-1133 e 3525-1187 
 
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 07h às 11h atendimento ao público e 
das 13h às 17h trabalho interno. 
 
Endereço de atendimento: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eva Lucia Sawaris, 
esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/n, centro, Carlinda/MT. 
 
E-mail: regulacão@carlinda.mt.gov.br 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS:  

Para Atendimento é imprescindível apresentação de toda a documentação e 
encaminhamento médico. 
Documentação para exames e especialidades: Encaminhamento e/ou solicitação 
medica, Cartão do SUS; CPF e RG do paciente. 
Documentação para TFD: Encaminhamento, Cartão do SUS, CPF, RG e comprovante de 
residência (conta de água ou luz) do paciente ou responsável. Nos casos que de acordo 
com as normas do TFD os pacientes necessitarem de acompanhante apresentar também 
as documentações pessoais do acompanhante (RG, CPF e CNS). 

 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: O usuário/representante deve dirigir-se à Central de 

Regulação com a Documentação a cima citada onde será feito o lançamento e 
posteriormente o agendamento conforme demanda e respeitando as classificações de 
prioridades (Alta Complexidade e urgência). Todo usuário é orientado quanto à forma de 
lançamento e agendamento que muita das vezes é realizada pelas unidades de referencia 
ou agenda do profissional executante. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O usuário é orientado no ato do atendimento que o 

lançamento é realizado imediatamente, e o agendamento conforme disponibilidade de 
vagas ofertadas; se o atendimento depende de liberação do estado, é necessário o 
lançamento no sistema SISREG e aguardar a liberação da vaga pelo estado e o usuário é 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

comunicado via telefone. 
 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimento livre demanda respeitando 
classificação de prioridades e urgência. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencial e via telefone. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Unidade descentralizada de reabilitação “João Laureano Lemes Neto” (Fisioterapia)  

 

 
1. O QUE É? 

 
A Unidade descentralizada de Reabilitação engloba um conjunto de atendimentos. 

Este conjunto envolve agendamento e atendimento do usuário. A Unidade descentralizada 
de Reabilitação também é responsável pelo encaminhamento dos pacientes que 
necessitam de tratamento de hidroterapia. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? 
Assistência à saúde da população exclusivo do SUS, visando à saúde como direito de 
todos, respeitando os princípios e diretrizes do SUS. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Simone Fatima de Oliveira Silva 
 
Telefone: (66) 3525-1133 e 3525-1187 
 
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min. 
 
Endereço de atendimento: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eva Lucia Sawaris, 
esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/n, centro, Carlinda/MT. 
 
E-mail: cercarlinda@gmail.com 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS:  
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

Encaminhamento e/ou solicitação medica, Cartão do SUS; CPF e RG do paciente. 
Para Atendimento é imprescindível apresentação de toda a documentação e 
encaminhamento médico. 

 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: O usuário deve dirigir-se à UDR com a Documentação 

acima citada onde será feito o agendamento conforme demanda e respeitando as 
classificações de prioridades: Urgência: AVE, TCE, TRM, Neuropediatria, amputações 
gerais, escleroses; Emergente: fraturas, pós-imobilização, pós-cirúrgicos, seqüelas de 
hanseníase; Eletivos: algias da coluna, desvios posturais, ler e DORT, inflamação de 
tecidos moles, lesões articulares, afecções reumáticas.  

O paciente é orientado sobre o processo do tratamento sendo: Avaliação; Objetivos do 
tratamento; Descrição das tarefas; Recursos fisioterapêuticos; Quantidade de vezes e 
tempo de atendimento; Protocolo tempo médio de tratamento. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: O usuário é orientado no ato do atendimento que o 

agendamento é conforme disponibilidade de vagas respeitando os critérios Urgência, 
Emergência e Eletivo. 

 
8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimento livre demanda respeitando 

classificação de prioridades Urgência, Emergência e Eletivo. 
 

9. ACOMPANHAMENTO: Presencial e via telefone. 
 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Vigilância em saúde  

 

 
1. O QUE É? 

 
A Vigilância Epidemiológica consiste em um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Fornece orientação técnica 
permanente para os que têm responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de 
controle de doenças e agravos. Sua operacionalização compreende um ciclo completo de 
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funções específicas e inter-complementares, que devem ser desenvolvidas de modo 
continuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento epidemiológico da 
doença ou agravo escolhido com alvo das ações, para que as intervenções pertinentes 
possam ser desencadeadas com oportunidade e efetividade. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? 
Assistência à saúde da população exclusivo do SUS, visando à saúde como direito de 
todos, respeitando os princípios e diretrizes do SUS. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Enfermeira: Cléssia Lopes Diniz Lupo 
 
Telefone: (66) 3525-1133 e 98476-0543 
 
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min. 
 
Endereço de atendimento: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eva Lucia Sawaris, 
esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/n, centro, Carlinda/MT. 
 
E-mail: vigilanciasanitaria@carlinda.mt.gov.br 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Cartão do SUS; CPF e RG. 

Atendimento e presencial e esclarecimento de duvidas através do telefone (66)3525-1133 e 
(66) 98476-0543. 

 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: Responsável pela notificação e digitação e diagnóstico de 

leishmaniose. 
Organização da distribuição e controle dos testes rápidos de doenças infectocontagiosas: 
HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C; 
Busca ativa Tuberculose e Hanseníase. 

 
Responsável Técnico do SIM e SINASC (Sistema de informação de mortalidade – Sistema 
e informação de nascidos vivos) que consiste em: Atestado de óbito - Distribuição e controle 
de declarações óbito e nascidos vivos do município; 

 
Responsável técnico SINAN (Sistema de notificação de agravos): - Acidente por animais 
peçonhentos; - AIDS adulto; - AIDS criança; - Atendimento antirrábico; - Botulismo; - Colera; 
- Coqueluche; - Covid 19; - Dengue; - Difteria; - Doença de chagas aguda; - DRT acidente 
de trabalho; - DRT acidente por material biológico perfuro cortante; - Epizootia; - 
Esquistossomose; - Leptospirose; - Malária; - Meningite; - Paralisia flácida aguda / 
poliomielite; Peste; Raiva Humana; Rotavírus; Rubéola; Sífilis 
(Congênita/gestante/adquirida); Surtos; Tétano acidental; Tétano Neonatal; Tracoma; 
Tuberculose; Violências; Zica Vírus. 
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Serviço para: 

Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone  Presencial 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: De acordo com o tratamento a ser realizado. 
 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 
necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencial e via telefone. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

Vigilância sanitária  

 

 
1. O QUE É? 

 
Inspeção Sanitária Laudo Técnico de Avaliação – LTA; Licença de Funcionamento; 
Renovação de Funcionamento Alterações; Assunção de Responsabilidade Técnica; Baixa 
de Responsabilidade Técnica; Cancelamentos de Licença de Funcionamento; Atendimento 
de Denúncia/Reclamações; Solicitação de outros órgãos; Autos de Infração. 
No momento da inspeção é verificado e avaliado das condições de funcionamento, de 
instalações, Boas Práticas de Fabricação/Manipulação, Documentação e Registros e, 
quanto ao cumprimento das exigências técnicas normativas legais. 
 
A forma de atuação se dá: 
 
Educativa - Configurado através do desenvolvimento de ações educativas junto aos 
profissionais de vigilância sanitária, usuários de serviços, consumidores, proprietários e 
responsáveis por estabelecimentos e serviços, e o público em geral. Estabelecido pelo 
direito de defesa do consumidor através da Constituição Federal de 1988, consolidado pelo 
Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 
 
Normativa - As ações executadas pela Vigilância Sanitária estão pautadas na legislação 
sanitária (leis,portarias, decretos, resoluções) para a garantia da qualidade de serviços e 
produtos que são oferecidos à população. 
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Fiscalizatória - Caracterizado pela existência da necessidade de verificar se os 
estabelecimentos que produzem, comercializam e prestam serviços de interesse à saúde da 
população, estão funcionando conforme as leis sanitárias específicas. 
 
Punitiva - Em último caso, a ação coercitiva quando os estabelecimentos e serviços não 
obedecem à legislação sanitária, na garantia da saúde da população. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? 
Qualquer cidadão. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:  Telefone  Presencial 
 
Responsável: Enfermeira: Cléssia Lopes Diniz Lupo 
 
Telefone: (66) 3525-1133 e 98476-0543 
 
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-Feira das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min. 
 
Endereço de atendimento: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Eva Lucia Sawaris, 
esquina com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/n, centro, Carlinda/MT. 
 
E-mail: vigilanciasanitaria@carlinda.mt.gov.br 

 
4. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Endereço do local onde dará entrada ao pedido. 

 
5. CUSTOS: Atendimento totalmente gratuito SUS. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: Na inspeção sanitária são avaliadas as condições e 

documentos do estabelecimento; É feito relatório da inspeção sanitária, nele consta 
irregularidades encontradas e seus respectivos prazos para a devida correção. Realiza-se a 
reinspeção para avaliação das correções apontadas no relatório de inspeção sanitária. Feita 
a correção das irregularidades é emitido à licença sanitária com vigência de 01 ano.  
Seguindo as normas do código Sanitário Estadual e Municipal também código de postura do 
municipal de Carlinda. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Depende da especificidade de cada processo e 

solicitação no máximo 30 dias. 
 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a portadores de 
necessidades especiais, a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 
obesos. (Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017), dependendo do fluxo 
da unidade. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: Presencial. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
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usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

 

Secretária Municipal de Assistência Social: Jéssica Alves Lopes Bertipaglia 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 – Ramal: 2005 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  
 
Órgão Gestor da Assistência Social 

 

 

1. O QUE É? 

Unidade de referência para atendimentos da Proteção Social Especial: 

Realiza análise e concessão de Benefícios Eventuais;  

Encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos, conforme o caso. 

Orientações e encaminhamentos a previdência social (INSS) 

Realiza a gestão da Política de Assistência Social. 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 

Atendimento universal, a quem dele necessitar. 

 

3. FORMAS DE ACESSO: 

Reponsável: Jéssica Alves Lopes Bertipaglia 

Telefone: (66) 3525-2005 

Endereço: Sala anexa a Prefeitura Municipal, Av. Tancredo de Almeida Neves, s/n, centro  

Horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11:00h  das 13:00 às 17h 

E-mail: assistenciasocialcarlinda2015@hotmail.com 

 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

Apresentar documentos pessoais de identificação RG E CPF. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

mailto:assistenciasocialcarlinda2015@hotmail.com
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Acolhida, escuta, identificação da demanda, inserção em 

acompanhamento. 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há prazo estipulado. Priorizado o atendimento 

imediato, conforme a demanda. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato 

via Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma 

que foi efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS  

 

1. O QUE É? 
 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) prestam serviços 
socioassistenciais para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, 
causada pela pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, de relacionamento 
familiar ou comunitário, e de pertencimento social. Nos CRAS as pessoas têm suas 
necessidades e potencialidades identificadas, e são encaminhadas para a rede de serviços, 
formada por unidades de educação, saúde, trabalho, e outras. 
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Recebem atenção especial as pessoas com deficiência e idosas, principalmente aquelas 
que recebem o Benefício de Prestação Continuada - BPC.  

Os serviços prestados incluem ações preventivas, de convivência e socialização, 
acolhida, sensibilização e mediações para o acesso ao mundo do trabalho, apoio e 
acompanhamento familiar.  

Todas as famílias são cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais. 
 

2. SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PELO 

CRAS:  

 Recepção e acolhida das famílias 

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) formado por grupo de 

gestantes, grupo de mulheres.  

 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) formado por grupo Crianças/ 

Adolescentes e Idosos 

 Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos 

 Equipe volante que realiza os atendimentos do PAIF nas comunidades rurais. 

 Atendimento e acompanhamento familiar 

 Cadastro recadastro, atualização cadastral do Cadastro Único para recebimento do 

auxilio Brasil e orientações. 

 Concedimento de benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio funeral, auxílio 

natalidade, com o intuito de superar vulnerabilidades temporárias. 

 Encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos, conforme o 

caso 

 Orientações e encaminhamentos a previdência social (INSS) 

 Carteira do Idoso 

 Visitas Domiciliares: Realizada com o objetivo de conhecer o contexto familiar. 

 BPC: Orientação sobre o Benefício de Prestação Continuada voltado para idosos acima 

de 65 anos e pessoas portadoras de deficiência; 

 Oficinas com Famílias 

 

AS FORMAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS E SEUS COMPROMISSOS E PADRÕES DE 

QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO: 
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 Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria 

rede socioassistencial. 

 Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser 

localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A 

procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de 

vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. 

 Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento 

diretamente no CRAS. 

 Tratamento igualitário e imparcial a todos, observados os princípios da eficiência e 

transparência Clareza, informalidade e objetividade nas comunicações. 

 Orientação sobre os procedimentos para acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida à informação almejada; e Atendimento imediato, sempre 

que possível, priorizando gestantes, lactantes ou pessoas acompanhadas de crianças de 

colo, idosos (acima de 60 anos), pessoas com deficiências. 

 

3. QUEM PODE ACESSAR? 

Famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social, ou seja, que estão 

passando por conflitos familiares e comunitários; desemprego, insegurança alimentar, etc. 

O CRAS atende pessoas com deficiência, idosos(as), crianças e adolescentes, pessoas 

inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), entre outros. 

 

4. FORMAS DE ACESSO: 

Responsável: Ana Lucia da Silva do Prado 

Endereço: CRAS-Centro de referência de assistência social: situado na Avenida Antônio 

Castilho, nº77, centro. 

Horário de atendimento: das 07h00min as 11h00min e das 13h00 as 17h00,  Segunda a 

Sexta-feira  

Telefone fixo: (66) 3525-1122 

Telefone celular WhatsApp: (66) 98400-2568 

E-mail CRAS: crascarlindamt@outlook.com 

 

mailto:crascarlindamt@outlook.com
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

5. DOCUMENTOS E REQUISITOS: Apresentar documentos pessoais de 

identificação.RG E CPF. 

 

6. CUSTOS: Não há custos. 

 

7. ETAPAS DO SERVIÇO:  

 Acolhimento – Triagem de documentação e de serviço solicitado; 

 Encaminhamento ao setor responsável para o atendimento; 

 Inclusão/atualização do Cadastro Único.  

 Acompanhamento familiar quando necessário. 

 

8. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Variável, considerando as especificidades de cada 

atendimento e demanda. Alguns serviços são concedidos imediatamente, outros 

necessitam de aprovação (a depender do tipo de benefício e do fluxo do processo). 

 

9. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Atendimentos preferenciais a pessoas com 

necessidades especiais, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo. 

 
10. ACOMPANHAMENTO: Para acompanhar o andamento do serviço solicitado, o 

usuário é orientado a ligar ou comparecer no CRAS, aguardar contato telefônico ou 

aguardar visita técnica em seu domicílio. 

 

11. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 

Programa Cadastro Único 
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1. O QUE É? 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o 

governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são 

registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, 

escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. Essas informações são utilizadas 

pelo Governo Federal, pelos Estados e Municípios para implementação de políticas 

capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 

Famílias ou pessoas que moram sozinhas podem se cadastrar se: 

- Somando o salário de todas as pessoas da família e dividindo pelo número de 

membros da família, o valor for de até meio salário mínimo por mês; Ou 

- A soma dos salários de todas as pessoas da família for de até três vezes o salário 

mínimo; Ou 

 

- Estiverem em situação de rua, seja uma pessoa sozinha em situação de rua ou uma 

família em situação de rua; Ou ainda, 

Pode ser que você não esteja em nenhuma dessas situações, mas precise fazer seu 

cadastro para receber um serviço que exija isso. Se esse for seu caso, poderá se cadastrar 

também. 

 

3. FORMAS DE ACESSO: 

 
Responsável: Rosangela Tatsch e Silva 

Endereço: CRAS-Centro de referência de assistência social: situado na Avenida Antônio 

Castilho, nº77, centro. 

Horário de atendimento: das 07h00min as 11h00min e das 13h00 as 17h00,  Segunda a 

Sexta-feira  

Telefone fixo: (66) 3525-1122 

Telefone celular WhatsApp: (66) 98400-2568 
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E-mail CRAS: crascarlindamt@outlook.com 

 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento;  

CPF; 

Carteira de Identidade (RG); 

Título de Eleitor. 

Comprovante de endereço, que pode ser conta de água ou luz. 

CRIANÇAS: Certidão de Nascimento,CPF e Declaração escolar. 

  

5. CUSTOS: Não há custos. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O (a) usuário (a) se dirige até a unidade do CRAS por meio 

de procura espontânea, por encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por 

meio de busca ativa, realizada pelos técnicos do CRAS, os quais identificam e localizam as 

famílias. 

O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela equipe 

técnica que emitirá informações a respeito dos serviços, ou, passará pelo atendimento na 

recepção e, caso necessário irá direcioná-lo (a) para um próximo atendimento conforme sua 

necessidade. 

Nesta etapa o (a) usuário (a) será atendido (a) por um técnico que realizará entrevista e 

coleta de dados das famílias identificadas. 

Inclusão dos dados no sistema do cadastro único. 

Manutenção das informações existentes na base do Cadastro Único: atualização e 

confirmação dos registros cadastrais. 

 

7.  PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há um prazo máximo estipulado para que o 

(a) usuário (a) seja atendido (a), pois depende da demanda existente. Assim que os dados 

do (da) usuário (a) são inseridos no sistema o número do NIS é gerado em 48h. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

 

 

1. O QUE É? 

 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF) . 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos 

em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de 

acordo com a idade dos usuários. 

É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula 

e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 

coletivas e familiares. 

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de 

promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e 

afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

Ações/Atividades: Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas 

etárias. 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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De acordo com a tipificação Nacional dos serviços socioassistenciais (MDS 2009; 2014) 

o SCFV pode ser ofertado para: 

• Criança de 0 a 06 anos; 

• Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos; 

• Adolescentes de 15 a 17 anos; 

• Jovens de 18 a 29 anos (Resolução CNAS n°13/2014); 

• Adultos de 30 a 59 anos (Resolução CNAS n°13/2014) e 

• Idosos a partir de 60 anos. 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 

Podem participar crianças, jovens, pessoas com deficiência; pessoas que sofreram 

violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem 

medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a 

serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 

 

3. FORMAS DE ACESSO: 

Responsável: Ana Lucia da Silva do Prado 

Endereço: CRAS-Centro de referência de assistência social: situado na Avenida Antônio 

Castilho, nº77, centro. 

Horário de atendimento: das 07h00min as 11h00min e das 13h00 as 17h00, Segunda a 

Sexta-feira  

Telefone fixo: (66) 3525-1122 

Telefone celular WhatsApp: (66) 98400-2568 

E-mail CRAS: crascarlindamt@outlook.com 

 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

Apresentar documentos pessoais de identificação. RG E CPF e comprovante de residência. 

  

5. CUSTOS: Não há custos. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O (a) usuário (a) se dirige até a unidade por meio de 

procura espontânea, por encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por meio 
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Serviço para: 

Cidadão 

Formas de acesso: 

  Telefone Presencial 

de busca ativa, realizada pelos técnicos do CRAS. 

O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela equipe 

técnica que emitirá informações a respeito dos serviços, ou, passará pelo atendimento na 

recepção e, caso necessário irá direcioná-lo (a) para um próximo atendimento conforme sua 

necessidade. 

Nesta etapa o (a) usuário (a) será atendido (a) por um técnico de nível superior que 

realizará uma escuta qualificada, com levantamento dos dados pessoais, socioeconômicos, 

sobre a moradia e outros, para que haja uma compreensão da realidade social dos (das) 

usuários (as) e, caso seja identificado o perfil, será inserido no SCFV. 

 

7.  PREVISÃO DE ATENDIMENTO: N Este serviço é desenvolvido no CRAS, dessa 

forma vai depender da necessidade do (da) usuário (a) e o cronograma de atividades 

executadas no CRAS. 

 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 

 

mailto:ouvidoria@carlinda.mt.gov.br
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1. O QUE É? 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, é um serviço oferecido 

pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). 

O objetivo do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é dar apoio às 

famílias, prevenindo que laços familiares sejam rompidos de forma irresponsável. 

Esse serviço também tem o objetivo de promover o acesso aos direitos da família, 

contribuindo para que essas famílias também tenham maior qualidade de vida. 

 

SÃO AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 

– PAIF: 

 Acolhida  

 Oficinas com Famílias  

 Ações Comunitárias  

 Ações Particularizadas  

 Encaminhamentos 

 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou 

nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e 

sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos 

territórios de abrangência dos CRAS, em especial: famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda e benefícios assistenciais; famílias que atendem os critérios de 

elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 

famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por 

algum de seus membros; pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam 

situações de vulnerabilidade e risco social. 

 

3. FORMAS DE ACESSO: 

 
Responsável: Ana Lucia da Silva do Prado 

Endereço: CRAS-Centro de referência de assistência social: situado na Avenida Antônio 

Castilho, nº77, centro. 
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Horário de atendimento: das 07h00min as 11h00min e das 13h00 as 17h00, Segunda a 

Sexta-feira  

Telefone fixo: (66) 3525-1122 

Telefone celular WhatsApp: (66) 98400-2568 

E-mail CRAS: crascarlindamt@outlook.com 

 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

Apresentar documentos pessoais de identificação. RG E CPF e comprovante de 

residência. 

IMPORTANTE: Caso o (a) usuário (a) não possua documentos, será atendido (a) e 

orientado (a) para a realização dos mesmos, bem como receberá outras orientações 

conforme as necessidades apresentadas. 

O acesso ao serviço pode se dar através das buscas ativas da equipe técnica do CRAS 

ou por procura espontânea das próprias famílias. É importante ressaltar que o público alvo 

desse serviço são as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O (a) usuário (a) se dirige até a unidade por meio de 

procura espontânea, por encaminhamento de outro órgão (privado ou público) ou por meio 

de busca ativa, realizada pelos técnicos do CRAS. 

O (a) usuário (a) será recepcionado (a) por uma acolhida inicial realizada pela equipe 

técnica que emitirá informações a respeito dos serviços, ou, passará pelo atendimento na 

recepção e, caso necessário irá direcioná-lo (a) para um próximo atendimento conforme sua 

necessidade. 

Nesta etapa o (a) usuário (a) será atendido (a) por um técnico de nível superior que 

realizará uma escuta qualificada, com levantamento dos dados pessoais, socioeconômicos, 

sobre a moradia e outros, para que haja uma compreensão da realidade social dos (das) 

usuários (as) e, assim, realizar as intervenções e os encaminhamentos pertinentes à 

demanda apresentada.  

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Não há um prazo máximo estipulado para que o (a) 

usuário (a) seja atendido (a), pois depende da demanda apresentada. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

8. PRIORIDADES DE ATENDIMENTO: Preferencialmente atendimento presencial 

respeitando as prioridades por lei, e ordem de chegada, contato telefônico e contato via 

Internet. 

9. ACOMPANHAMENTO: Todas as consultas de andamento caso necessária podem 

ser feito presencialmente, contato telefônico ou por e-mail, independente da forma que foi 

efetuada a solicitação. 

 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 

deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 

ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 

98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Conselho Tutelar  

 

1. O QUE É? 
É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que entrou em vigor no dia 14 de outubro de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
O Conselho Tutelar do Município de Carlinda é regido pela Lei n° 296/2005. Está 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social administrativamente e em sua 
execução orçamentária. 

 
2. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Conselheiros Tutelares: Edite do Carmo Silva, Luana Ariele dos Santos Micuanski, 

Patricia Ferreira Pinho, Cristiane Silvério da Silva e Méluri de Souza Sá Amoresi. 

Motorista: Valter de Souza Sá 

Telefone: (66) 3525-1345  

Telefone de plantão: (66) 98438-7632 
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Presencial: Conselho Tutelar, Rua Jasmim, 502, centro 

E-mail: conselhotutelar_carlinda@hotmail.com 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, 
sábados, domingos e feriados em regime de sobreaviso. 

3. PÚBLICO ATENDIDO: Crianças e adolescentes em situação de violência e/ou 

violação de direitos. ASSISTÊ 

4. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 

deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 

ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 

98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

NCIA SOCIAL
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo: Marilene 
Gomes da Silva Costa 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  

Assistência Técnica ao produtor rural  

 

1. O QUE É? 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura possui em seu quadro de servidores, engenheiro 
agrônomo, técnica agrícola, bióloga e engenheira florestal, para prestar o serviço de 
assistência técnica a agricultores familiares do município. 

A assistência técnica é o conjunto de atividades que permitem a comunicação, 
capacitação e a prestação de serviços aos produtores rurais, tendo em vista a difusão de 
tecnologias, gestão, administração e planejamento das atividades rurais preservando e 
recuperando os recursos naturais disponíveis. 

O principal objetivo dos serviços de Assistência Técnica é melhorar a renda e a qualidade 
de vida das famílias rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de 
mecanismo de acesso a recursos, serviços e renda, de forma sustentável. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 
Agricultores familiares do município, atendendo os seguintes critérios: 

 ter uma área de, no máximo, quatro módulos fiscais; 

 usar a mão-de-obra da própria família na maior parte das atividades; 

 ter um percentual mínimo de renda originada de suas próprias atividades; 

 ter as atividades gerenciadas pela própria família. 
 

3. FORMAS DE ACESSO: 
Responsável: Marilene Gomes da Silva Costa 
Endereço: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, anexa a Prefeitura Municipal, Av. 
Tancredo de Almeida Neves, centro. 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 07:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00 
horas. 
Telefone: 66 3525 2000 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

E-mail: agricultura@carlinda.mt.gov.br 
 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 
Nome completo, endereço e informar qual a atividade que necessita de assistência técnica. 
 
Critérios: 

 ter uma área de, no máximo, quatro módulos fiscais; 

 usar a mão-de-obra da própria família na maior parte das atividades; 

 ter um percentual mínimo de renda originada de suas próprias atividades; 

 ter as atividades gerenciadas pela própria família. 
 

5. CUSTOS: Não há custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O agricultor familiar solicita o serviço de assistência técnica 
junto a secretaria de agricultura, sendo agendada visita ao produtor em dia e hora a  
combinar. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento imediato ou por agendamento, 

conforme a disponibilidade dos técnicos e veículo. 
 

8. PRIORIDADES: Por ordem de solicitação. 
 

9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 

deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 

ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 

98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Emissão de Declaração de Produtor Rural para abertura de inscrição Estadual  

 

1. O QUE É? 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura é responsável pela emissão de Declaração de 
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Produtor Rural que tem finalidade exclusiva para abertura e/ou alteração da inscrição 
estadual do produtor primário junto à Secretaria de Sefaz. Portanto, não dá o direito de 
propriedade a ele. 

A Declaração Simplificada visa atestar a produção primária pelo ocupante do imóvel 
com objetivo de desburocratizar a solicitação de abertura de Inscrição Estadual junto à 
Secretaria de Fazenda (SEFAZ). 

O objetivo da declaração é simplificar e desburocratizar o acesso dos produtores da 
agricultura familiar à inscrição estadual junto à SEFAZ, possibilitando legalizar a compra de 
insumos agrícolas, o registro e a comercialização de seus produtos agropecuários, 
melhorando assim a renda de suas famílias. 

A ação visa beneficiar os agricultores familiares que estão em assentamentos, mas não 
são os ocupantes iniciais da área e não estão em nenhum registro junto ao INCRA ou 
INTERMAT. 

A Declaração tem como base legal o parágrafo 15 do artigo 38 da Portaria nº 005/2014 
e suas alterações, combinado com a Resolução nº 02/2021/CEDRS/MT. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? 
Agricultores familiares que estão em assentamentos, mas não são os ocupantes iniciais da 
área e não estão em nenhum registro junto ao INCRA ou INTERMAT. 
 

3. FORMAS DE ACESSO: 
Responsável: Marilene Gomes da Silva Costa 
Endereço: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, anexa a Prefeitura Municipal, Av. 
Tancredo de Almeida Neves, centro 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 07:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00 
horas 
Telefone: 66 3525 2000 
E-mail: agricultura@carlinda.mt.gov.br 
 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 
Documentos pessoais do produtor, endereço e nome da propriedade, documentos que 
comprovem a posse do imóvel, tais como contrato de compra e venda, notas de compra e 
venda de produtos ou insumos, tamanho da área, coordenadas geográficas, e atividades 
produtivas desenvolvidas. 
 

5. CUSTOS: Não há custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O agricultor familiar solicita por meio de requerimento a 
Declaração junto a secretaria de agricultura, sendo agendada visita ao produtor para 
comprovar as atividades e posteriormente a Declaração é emitida e entregue ao produtor 
rural. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento imediato ou por agendamento, 

conforme a disponibilidade dos técnicos e veículo. 
 

8. PRIORIDADES: Por ordem de solicitação. 
 

9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Entrega de mudas frutíferas e nativas  

 

1. O QUE É? 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura produz anualmente no viveiro municipal, mudas de 
espécies nativas e frutíferas, para distribuição aos agricultores familiares que tiverem 
interesse em recuperação de áreas de preservação permanente ou produção de cacau e 
café. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Agricultores familiares. 
 

3. FORMAS DE ACESSO: 
Responsável: Marilene Gomes da Silva Costa 
Endereço: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, anexa a Prefeitura Municipal, Av. 
Tancredo de Almeida Neves, centro 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 07:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00 
horas 
Telefone: 66 3525 2000 
E-mail: agricultura@carlinda.mt.gov.br 
 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 
O agricultor familiar deve procurar a Secretaria de Agricultura e retirar requisição contendo a 
quantidade de mudas e espécies a serem retiradas no viveiro municipal. 
 

5. CUSTOS: Não há custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O agricultor familiar deve procurar a Secretaria de 
Agricultura e retirar requisição/autorização contendo a quantidade de mudas e espécies a 
serem retiradas no viveiro municipal. 
Com a requisição/autorização em mãos, o agricultor pode se dirigir até o viveiro municipal , 
apresentar a requisição/autorização ao viverista e retirar as mudas autorizadas. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento imediato conforme a disponibilidade 

de mudas no viveiro municipal. 
 

8. PRIORIDADES: Por ordem de solicitação. 
 

9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Apoio ao Produtor na fabricação de silagem  

 

1. O QUE É? 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura auxilia o agricultor familiar na fabricação de 
silagem de milho, servindo como opção de alimentação do gado no período da estiagem. 

A silagem de milho além de ser um alimento bastante nutritivo e energético, é rico em 
açúcar o que, após o processo de ensilagem, acaba se transformando em gordura para os 
animais. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Agricultores familiares. 
 

3. FORMAS DE ACESSO: 
Responsável: Marilene Gomes da Silva Costa 
Endereço: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, anexa a Prefeitura Municipal, Av. 
Tancredo de Almeida Neves, centro 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 07:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00 
horas 
Telefone: 66 3525 2000 
E-mail: agricultura@carlinda.mt.gov.br 
 

4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 
O agricultor familiar deve procurar a Secretaria de Agricultura e manifestar o interesse pelo 
serviço, informando o nome completo, endereço e telefone. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

5. CUSTOS: Não há custos. 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: O agricultor familiar deve procurar a Secretaria de 
Agricultura e manifestar o interesse pelo serviço, que será agendado e feito por setor rural 
no período apropriado. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento realizado por setor, conforme 

agendamento. 
 

8. PRIORIDADES: Por ordem de solicitação. 
 

9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Serviço de gradagem aos chacareiros  

 

1. O QUE É? 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura oferece o serviço de gradagem para os 
chacareiros do município. 

Esta técnica para se preparar o solo ocorre geralmente após a aração e tem o intuito de 
romper os torrões de solo formados pela pressão do arado. Como resultado, deixa a terra 
plana para a semeadura. 
 

2. QUEM PODE SOLICITAR? Chacareiros. 
 

3. FORMAS DE ACESSO: 
Responsável: Marilene Gomes da Silva Costa 
Endereço: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, anexa a Prefeitura Municipal, Av. 
Tancredo de Almeida Neves, centro. 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 07:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00 
horas. 
Telefone: 66 3525 2000 
E-mail: agricultura@carlinda.mt.gov.br 
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4. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

O chacareiro deve procurar a Secretaria de Agricultura e manifestar o interesse peço 
serviço.  
 

5. CUSTOS: o serviço é realizado de forma gratuita até o limite de 1h e 15min de 
hora/máquina, após este tempo é cobrado o valor de 80 reais por hora/máquina, a ser pago 
retirando guia para pagamento no banco, junto ao departamento de tributos do município. 

 
6. ETAPAS DO SERVIÇO: O agricultor familiar deve procurar a Secretaria de 

Agricultura e manifestar o interesse pelo serviço, que será agendado e feito por ordem de 
agendamento. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: Atendimento conforme agendamento. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de solicitação. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 
Secretário Municipal de Obras: Lucio Tragino Costa 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  

Manutenção de vias públicas  

 

1. O QUE É? 
A Prefeitura Municipal de Carlinda, através da Secretaria de Obras, realiza 

continuamente a manutenção das estradas rurais e urbanas não pavimentadas e 
pavimentadas. 

Nas vias não pavimentadas, a conservação é feita com aplicação de cascalho e 
nivelamento, manutenção de bueiros e pontes.  

Nas vias pavimentadas, as operações tapa-buracos são manutenções pontuais, ou 
seja, o pavimento é recuperado com material adequado (agregados e asfalto) apenas 
nos locais onde são verificados defeitos que podem causar transtornos aos usuários 
das vias.  
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Todo cidadão. 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Lúcio Tragino Costa  

Telefone: (66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

Manifestação do Usuário via telefone 66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço); 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

Endereço da ocorrência; 

Manifestação de solicitação de forma clara e objetiva. 

 

5. ETAPAS DO SERVIÇO: Programação e execução. 

 
6. ACOMPANHAMENTO: Presencial 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 5 dias úteis conforme demanda da Secretaria. 

8. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Alvará de construção ou alvará de ampliação  

 

1. O QUE É? 
É a licença que a prefeitura emite, autorizando construções, reformas e ampliações. 
Esses documentos são emitidos durante a aprovação de projetos, caso não tenham 
sido extraídos anteriormente poderão ser solicitados mediante pagamento das taxas. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 
requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  
Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda a emissão do Alvará de Construção, indicando dados do proprietário e da obra. 

 Comprovante de pagamento da taxa de requerimento e alvará de construção. 

 ART e/ou RRT e/ou TRT definitiva referente ao acompanhamento e direção técnica, 
não serão aceitos com tarja de pagamento, assim como a apresentação de 
comprovante de pagamento. 

 

5. CUSTOS: Taxa prevista no código tributário do município e variável conforme o 
tamanho da obra e localização (comercial, residencial, industrial). 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia Municipal, análise da documentação exigida 
realizada por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão 
regulamentador e com vinculo trabalhista com o Município e emissão do Alvará de 
Construção. 

 

7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Alvará de Habite-se  

1. O QUE É? 
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É a vistoria final que a prefeitura faz para verificar se o projeto aprovado foi seguido 
na construção e se a obra está totalmente concluída, ou seja, se está em condições de 
habitabilidade. Para prédios comerciais ou de serviços será fornecido o alvará de 
utilização. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 
requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda a emissão do Alvará de ―Habite-se‖ do projeto, indicando dados do proprietário e 
da obra. 

 Comprovante de pagamento da taxa de requerimento, vistoria e alvará de habite-se 
(certidão). 

 01 Cópia do alvará de construção. 

 Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (para construções não residenciais com 
área superior a 750m²). 

 Fornecer contato telefônico junto ao requerimento para agendar vistoria, além de se 
disponibilizar para acompanhamento mesma. 

 

5. CUSTOS: Taxa prevista no código tributário do município e variável conforme o 
tamanho da obra e localização (comercial, residencial, industrial). 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia Municipal, análise da documentação exigida 
realizada por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão 
regulamentador e com vinculo trabalhista com o Município, vistoria do local para certificar se 
o projeto aprovado foi seguido na construção, se a obra está totalmente concluída, ou seja, 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

se está em condições de habitabilidade e posterior emissão do Alvará de Habite-se. Para 
prédios comerciais ou de serviços será emitido o alvará de utilização. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 
 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 
 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através 

dos contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Aprovação de projetos de construção  

 

1. O QUE É? 
É a análise final do projeto e documentação complementar antes do início da obra 

para obtenção do alvará de construção, devendo quando necessário atender as 
solicitações de comunique-se. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 
requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 
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Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda-MT a aprovação do projeto, indicando dados do proprietário e da obra. 

 No mínimo 03 vias do projeto em formato de papel, escalas adequadas e em 
atendimento as normas vigentes. 

 No mínimo 03 vias do memorial descritivo. 

 No mínimo 03 vias do memorial de serviço (para construções não residenciais). 

 Apresentar certidão atualizada de matrícula do imóvel objeto da futura construção, 
junto ao Oficial de Registro de Imóveis. 

 ART e/ou RRT e/ou TRT definitivos do autor do projeto e responsável técnico pela 
direção da obra, não serão aceitos com tarja de pagamento, nem com a apresentação de 
comprovante de pagamento. 

 Aprovação do Corpo de Bombeiros (para construções não residenciais com área 
superior a 750m²). 

 Aprovação da Vigilância Sanitária Municipal (para edificações que envolvam o campo 
da saúde e alimentícios). 

 Aprovação da SEMA (para indústrias e postos ou depósitos de combustível). 

 Certidão de Uso de Solo (quando necessário). 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento Engenharia, análise do projeto realizada por agente técnico habilitado, 
credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com vinculo trabalhista com o 
Município, aprovação do projeto e posterior emissão do alvará para construção, 
somente após todas as etapas acima atendidas poderá o interessado dar início a obra. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Aprovação de projetos de reforma e/ou ampliação  

 

1. O QUE É? 

É a análise do projeto de reforma e/ou ampliação e documentação complementar 
antes do início da obra e do fornecimento do alvará de construção, devendo quando 
necessário atender as solicitações de comunique-se. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda a aprovação do projeto, indicando dados do proprietário e da obra. 

 No mínimo 03 vias do projeto em formato de papel e escalas adequadas e em 
atendimento as normas vigentes. 

 No mínimo 03 vias do memorial descritivo. 

 Apresentar certidão atualizada de matrícula do imóvel objeto da futura construção. 

 ART e/ou RRTe/ou TRT definitivos do autor do projeto e responsável técnico pela 
direção da obra, não serão aceitos com tarja de pagamento, nem com a apresentação de 
comprovante de pagamento. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 Aprovação do Corpo de Bombeiros (para construções não residenciais). 

 Aprovação da Vigilância Sanitária Municipal (para edificações que envolvam o campo 
da saúde e alimentícios). 

 Aprovação da SEMA (para indústrias e postos ou depósitos de combustível). 

 Certidão de Uso de Solo (quando necessário). 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento Engenharia, análise do projeto realizada por agente técnico habilitado, 
credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com vinculo trabalhista com o 
Município, aprovação do projeto e posterior emissão do alvará para construção, 
somente após todas as etapas acima atendidas poderá o interessado dar início a obra. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Aprovação e visto de projeto de regularização  

 

1. O QUE É? 

É a análise final do projeto para regularização de imóveis já concluídos ou em 
construção que atendam as normas vigentes e que tiveram acompanhamento técnico 
das atividades, devendo quando necessário atender as solicitações de comunique-se. 
 

2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 
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requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipio de 
Carlinda a aprovação e visto do projeto, indicando dados do proprietário e da obra. 

 No mínimo 03 vias do projeto em formato de papel e escalas adequadas e em 
atendimento as normas vigentes. 

 No mínimo 03 vias do memorial descritivo. 

 Laudo Técnico de Vistoria realizado por profissional devidamente habilitado indicando 
as condições da obra (situação da estrutura, instalações elétricas e hidráulicas). 

 ART e/ou RRT e/ou TRT definitivos do autor do projeto e responsável técnico pela 
direção da obra, não serão aceitos com tarja de pagamento, nem com a apresentação de 
comprovante de pagamento. 

 Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (para construções não residenciais). 

 Aprovação da Vigilância Sanitária Municipal (para edificações que envolvam o campo 
da saúde e alimentícios). 

 Aprovação da SEMA (para indústrias e postos ou depósitos de combustível). 

 Certidão de Uso de Solo (quando necessário).  

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

  

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise do projeto realizada por agente 
técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com vinculo 
trabalhista com o Município, aprovação do projeto e posterior emissão do alvará para 
construção, somente após todas as etapas acima atendidas poderá o interessado dar 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

início a obra. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Certidão de construção  

 

1. O QUE É? 

É o documento comprobatório de finalização da obra após terem sido devidamente 
vistoriadas por meio de habite- se, certidão de conclusão ou certidão de existência. 

O respectivo processo se faz necessário para que seja emitida a certidão de 
construção documento esse que comprova que a obra está finalizada, os quais são 
necessários para regularização da edificação (averbação na matricula do imóvel) junto 
ao Oficial de Registro de Imóveis de Carlinda. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda a emissão da Certidão de Construção, indicando dados do proprietário e da 
obra. 

 01 Cópia do alvará de habite-se ou certidão de conclusão de obras ou da certidão de 
existência. 

 01 cópia da folha de rosto impreterivelmente e das plantas da edificação com devida 
denominação dos compartimentos. 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

  

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida realizada 
por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com 
vinculo trabalhista com o Município, emissão de Certidão de Construção. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Renovação do alvará de execução  

1. O QUE É? 
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É a revalidação do documento que autoriza o andamento da obra, o alvará de 
construção (certidão). 

O respectivo processo se faz necessário para que o profissional responsável pela 
obra e o proprietário da obra possam renovar o Alvará de Construção emitido para uma 
determinada obra que por motivos alheios a sua vontade não fora iniciado 
anteriormente ou que esteja com prazo de execução constante na ART e/ou RRT e/ou 
TRT vencido ou próximo de seu vencimento (prazo de 1 ano). 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda a renovação do Alvará de Construção, indicando dados do proprietário e da 
obra. 

 Comprovante de pagamento da taxa de requerimento e certidão. 

 Certidão Negativa de Débitos do imóvel objeto da construção. 

 01 Cópia do projeto aprovado pela prefeitura. 

 01 cópia do alvará de execução antigo. 

 Declaração do engenheiro responsável pela obra, indicando ciência da continuidade da 
mesma. 

 ART e/ou RRT e/ou TRT definitiva referente ao acompanhamento e direção técnica, não 
serão aceitos com tarja de pagamento, assim como a apresentação de comprovante de 
pagamento. 

 

5. CUSTOS: Taxa prevista no código tributário do município e variável conforme o 
tamanho da obra e localização (comercial, residencial, industrial). 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida realizada 
por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com 
vinculo trabalhista com o Município e emissão do Alvará de Construção (renovação). 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Declaração de uso e ocupação do solo  

 

1. O QUE É? 

Solicitação por parte do contribuinte indicando a edificação, terreno e atividade que o 
mesmo exerce no local. Será realizada uma vistoria no local para certifica-se da 
atividade exercida no local para emissão da declaração de uso e ocupação. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 
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Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura  Municipal 
de Carlinda a certidão de uso e ocupação do solo, indicando dados do proprietário e 
da obra. 

 Razão Social/Documentos pessoais 

 Comprovante de endereço 

 Empreendimento (Empresa) 

 Coordenadas do Local 

 Código e descrição da atividade econômica principal (Empresa) 

 Alvará de funcionamento 

 Matricula do imóvel. 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

  

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida realizada 
por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão regulamentador e com 
vínculo trabalhista com o Município, vistoria do local para certificar a atividade exercida pela 
empresa no local. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Declaração de localização  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2021 – 2024 

________________________________________________________________________________ 

108 
Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 

gabinetepmc@carlinda.mt.gov.br – site: www.carlinda.mt.gov.br 
 

Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

1. O QUE É? 

Solicitação por parte do contribuinte indicando a localização de determinado imóvel 
rural, muito usada para averbação em matrícula de imóveis registrados anteriormente a 
emancipação do município de Carlinda. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, dono 
da obra, profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

 Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura     Municipal 
de Carlinda a declaração de localização, indicando dados do proprietário e da 
residência. 

 Documentos pessoais 

 Comprovante de endereço 

 Coordenadas do Local 

 Matricula do imóvel. 

 

5. CUSTOS: Não há custos. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida 
realizada por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão 
regulamentador e com vínculo trabalhista com o Município, emissão da Declaração. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Parcelamento do solo (remembramento ou desmembramento) – imóveis urbanos  

 

1. O QUE É? 

Solicitação por parte do contribuinte indicando área e/ou terreno a ser desmembrado 
em áreas menores ou remembramento de áreas contínuas. Será realizada uma vistoria 
no local para certificar-se das novas demarcações e áreas atualizadas. 

O respectivo processo se faz necessário para desmembrar e/ou parcelar áreas 
maiores em áreas menores ou então unificação de áreas. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, 
profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 
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Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  
Requerimento solicitando ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Carlinda o parcelamento (desmembramento ou unificação) do solo, indicando dados do 
proprietário e do imóvel. 

Razão Social/Documentos pessoais 

Coordenadas do Local 

Matricula do imóvel. 

Três vias do projeto de parcelamento de solo  

Três vias do memorial descritivo do projeto de parcelamento  

Guia da ART/CREA ou TRT/CFTA, expedidas pelo profissional responsável devidamente 
paga 

Requerimento padrão assinado pelo proprietário 

 

5. CUSTOS: Taxa prevista no código tributário do município, informada sob consulta. 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida 
realizada por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão 
regulamentador e com vínculo trabalhista com o Município, vistoria no local. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 15 (quinze) dias. 

 
8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Aprovação de loteamentos  
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

1. O QUE É? 

Solicitação por parte do contribuinte indicando área e/ou terreno a ser loteado em 
áreas menores.  

O respectivo processo se faz necessário para aprovação de loteamentos e é regido 
pela Lei Municipal nº 222/2003 e Lei Municipal nº 1.279/2021. 

 
2. QUEM PODE ACESSAR? Ser parte envolvida no processo por meio de 

requerimento ou das peças gráficas apresentadas para análise (proprietário do imóvel, 
profissional autor do projeto ou procurador). 

 
 

3. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

Responsável: Engenheiro Civil Mateus Pereira de Oliveira 

Telefone: (66) 3525-2022  

E-mail: engenhariacarlinda@hotmail.com 

Presencial: Departamento de Engenharia, sitiado na Prefeitura Municipal de Carlinda, 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, centro. 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  
Observar a documentação prevista na Lei Municipal nº 222/2003 e alterações realizadas na 
Lei Municipal nº 1.279/2021. 
 

5. CUSTOS: Taxa prevista no código tributário do município, informada sob consulta. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: Protocolo da documentação exigida no balcão de 
atendimento do Departamento de Engenharia, análise da documentação exigida 
realizada por agente técnico habilitado, credenciado junto ao respectivo órgão 
regulamentador e com vínculo trabalhista com o Município, vistoria do local para 
certificar as demarcações, bem como, as respectivas áreas. 

 
7. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 30 (trinta) dias. 
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8. PRIORIDADES: Por ordem de protocolo. 

 
9. ACOMPANHAMENTO: O acompanhamento do serviço será realizado através dos 

contatos disponibilizados ou presencialmente. 

 
10. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 
Secretário Municipal de Cidades: VAGO 
Endereço: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
centro. 
Telefone: (66) 3525-2000 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 07h às 11h – 13h às 17h  

Iluminação Pública  

 

1. O QUE É? 
Solicitações de serviços desde a troca da lâmpada até a verificação da estrutura do 

poste e demais problemas quanto à troca de lâmpadas queimadas, acesas durante o 
dia ou em oscilação (piscando). 
 

2. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Fernando de Oliveira Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

Manifestação do Usuário via telefone 66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço); 

Endereço da ocorrência; 

Manifestação de solicitação de forma clara e objetiva. 

 

4. ETAPAS DO SERVIÇO: Programação e execução. 

 
5. ACOMPANHAMENTO: Presencial. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES 
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

6. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 5 dias úteis conforme demanda da Secretaria. 

7. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o 
usuário deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: 
(66) 98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Coleta de lixo  

 

1. O QUE É? 
 

Coleta de resíduos domiciliares e comerciais. 
 

2. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 
 

Responsável: Fernando de Oliveira Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2000 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

3. ETAPAS DO SERVIÇO: A coleta será realizada de segunda-feira a sexta-
feira, conforme calendário. 

 
4. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 

atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 

Limpeza de vias públicas  
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Serviço para: 

  Cidadão  

Formas de acesso: 

   Telefone Presencial 

 

1. O QUE É? 
A Prefeitura Municipal de Carlinda, através da Secretaria de Cidade, realiza 

continuamente a limpeza vias públicas urbanas pavimentadas. 
Consiste na remoção mecânica e transporte de entulhos depositados sobre a via 
pública, em decorrência de fenômenos naturais (chuvas e/ou tempestades), com 
objetivo de garantir o tráfego de motoristas e pedestres pelo local. 

 
2. FORMAS DE ACESSO:    Telefone      Presencial 

 

Responsável: Fernando de Oliveira Ribeiro 

Telefone: (66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Presencial: Prefeitura Municipal de Carlinda, Avenida Tancredo de Almeida Neves, 

centro 

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS:  

Manifestação do Usuário via telefone 66) 3525-2021 ou WhatsApp: (66) 98458-5131 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço); 

Endereço da ocorrência; 

Manifestação de solicitação de forma clara e objetiva. 

 

4. ETAPAS DO SERVIÇO: Programação e execução. 

 
5. ACOMPANHAMENTO: Presencial 

6. PREVISÃO DE ATENDIMENTO: 5 dias úteis conforme demanda da Secretaria. 

7. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Caso não haja 
atendimento a contento, ou queira realizar alguma sugestão, elogio, ou denúncia o usuário 
deverá recorrer a Ouvidoria Municipal, presencialmente, através do e-mail: 
ouvidoria@carlinda.mt.gov.br, site: https://ouvidoria.carlinda.mt.gov.br/, WhatsApp: (66) 
98458-5131 ou telefone: (66) 3525-2021. 


