
 

 

 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO  

  

Carta de Serviços ao Usuário  

  

O atendimento ao cidadão na entrega de políticas públicas de qualidade é sempre o objetivo 

finalístico da Gestão Pública, que deve primar pela modernização, eficiência, excelência e 

democratização de seus resultados, assegurando o princípio fundamental constitucional da 

cidadania. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Faro, cumprindo a Lei 13.460/2017, de 26 de 

junho de 2017, que estabelece a Carta de Serviços ao Cidadão, tem por objetivo informar o 

cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, formas de acesso e respectivos 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A sua prática implica para a 

organização um processo de transformação sustentado em princípios fundamentais – 

participação e comprometimento, informação e transparência, aprendizagem e participação do 

cidadão. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. 

Nesse sentido, convidamos os cidadãos a conhecer nossa Carta de Serviços e descobrir o que a 

prefeitura tem a oferecer.  

  

 

 

 



 

Serviços ao Usuário  

 

Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo  

Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a Lei de 

Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de documentos/requerimentos, 

com encaminhamento aos setores competentes.  

Requisitos  Nenhum  

Quem pode acessar?  Cidadão interessado  

Prazo máximo para 

resposta  

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação 

ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a 

necessidade;  

- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de 

documentos: De imediato, respeitando-se apenas o tempo de 

espera para atendimento de até 20 minutos.  

Forma de atendimento e 

acesso  

Eletrônico ou presencial  

Local / Horário de 

atendimento  

End.: Rua Dr. Dionísio Bentes, Nº S/n Centro  

CEP: 68280-000  

Fone: (93) 99165-4629  

E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com  

Horário de atendimento: De segunda a sexta as 08:00hs à  

14:00hs  

  

Ouvidoria  

Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na defesa dos 

direitos dos usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e encaminhamento 

das manifestações.  

Requisitos  Nenhum  

Quem pode acessar?  Cidadão interessado  

Prazo máximo para 

resposta  

30 dias  

Forma de atendimento e 

acesso  

Eletrônico ou presencial  



Local / Horário de 

atendimento  

End.: Rua Dr. Dionísio Bentes, Nº S/n Centro  

CEP: 68280-000  

Fone: (93) 99165-4629  

E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com  

Horário de atendimento: De segunda a sexta as 08:00hs à  

14:00hs  

  

Fale Conosco  

Para sanar dúvidas, obter informações, ou até mesmo dar sua opinião de como melhorar o 

nosso Portal, entre em contato conosco através de nosso telefone, e-mail, ou faça-nos uma 

visita!  

Requisitos  Nenhum  

Quem pode acessar?  Cidadão interessado  

Prazo máximo para 

resposta  

30 dias  

Forma de atendimento e 

acesso  

Eletrônico ou presencial  

Local / Horário de 

atendimento  

End.: Rua Dr. Dionísio Bentes, Nº S/n Centro  

CEP: 68280-000  

Fone: (93) 99165-4629  

E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com  

Horário de atendimento: De segunda a sexta as 08:00hs à  

14:00hs  

  

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

I - Órgãos de execução:  

a) Coordenadoria de Tributação;  

b) Departamento de Tesouraria;  



c) Coordenação de Licitações;  

d) Superintendência de Prestação de Contas e Convênios; 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS 

À Coordenadoria Municipal de Tributos compete: O serviço de cadastro de contribuintes 

pessoa física e jurídica, de imóveis, fiscalização e execução de atividades correlatas 

Contato: Telefone: (93) 991792567 

e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Endereço: rua Dr. Dionísio Bente, S/N – Centro, sede da 

Prefeitura municipal de Faro-Pa  

Horário de atendimento  Segunda a sexta das 8:00 às 14:00 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS  

1. Cadastro de Empresas e Alterações Cadastrais Diversas (inclusive MEI);  

2. Emissão de Alvará de Funcionamento;  

3. Emissão e Cancelamento de Nota Fiscal de Serviço Digital; 

4. Emissão e Cancelamento de Nota Fiscal de Serviço Avulsa/Pessoa Física;  

5. Cadastro Municipal Imobiliário;  

6. Revisão/Alteração de Cadastro Imobiliário resultante de desmembramento, unificação, 

mudança proprietário e outros;  

7. Baixa/Cancelamento de Inscrição Imobiliária;  

8. Emissão (2ª via) e Recálculo de IPTU;  

9. Emissão de ITBI;  

10. Emissão de Certidão de Avaliação de Imóveis;  

11. Emissão de Certidão de Débito (negativa, positiva ou positiva com efeito negativa);  

12. Análise das solicitações de Isenção de Tributos Municipais ou reconhecimento de 

Imunidade Tributária com emissão das respectivas Certidões ou Indeferimento dos 

pedidos;  

13. Cadastro Municipal de Contribuintes;  

14. Baixa/Cancelamento do Cadastro Municipal de Contribuintes;  

15. Parcelamento de Débitos por meio do Programa Especial de Regularização Fiscal 

(PERF);  
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CADASTRO DE EMPRESAS E ALTERAÇÕES CADASTRAIS DIVERSAS. (INCLUSIVE MEI) 

Requisitos 1. Solicitação por plataforma eletrônica ou presencialmente; 2. 

Outros que forem solicitados após análise do requerimento. 

Quem pode acessar? Instituições (Públicas/Privadas); Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

15 dias, normalmente realizado em até 48 horas úteis, atendidos 

todos os requisitos legais 

* e preenchimento da DDE (Declaração Digital de Direitos e 

Deveres do Empreendedor). 

 * Em casos onde haja obrigação de outras licenças o prazo para 

deferimento do cadastro pode ser prorrogado até a obtenção 

dessas. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00  

 

 EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. 

Requisitos 1. Solicitação por plataforma eletrônica, por e-mail ou 

presencialmente; 2. Pagamento da Taxa de Licença para 

Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF). 

Quem pode acessar? Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade 

econômica no Município, ainda que em recinto ocupado por 

outro estabelecimento (localização e funcionamento de 

estabelecimento de produção, comércio, indústria ou de 

prestação de serviços – arts. 192 a 205, LC nº 001/2017) 

Prazo máximo para 

resposta 

- A Guia de Pagamento da TLLF é emitida de imediato quando 

solicitada por meio da plataforma eletrônica Empresa Digital ou 

presencialmente; - 10 dias, normalmente realizado em até 48 

horas úteis sendo solicitado por e-mail.  

*O Alvará somente será emitido após apresentação das licenças 

exigidas pelos demais Órgãos, quando forem necessárias em 

razão do CNAE/Atividade da empresa.  

*A emissão do Alvará é liberada no dia útil seguinte ao 



pagamento. 

Forma de atendimento e 

acesso 

. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com Presencial: 

por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00  

 

EMISSÃO E CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 

Requisitos . Pessoas Físicas inscritas no Cadastro Municipal de 

Contribuintes e os dados necessários à emissão ou 

cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Avulsa/Pessoa Física;  

2. Em caso de cancelamento de NFSA/Pessoa Física, 

requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo 

interessado, ou representante legal, indicando o motivo e se fará 

ou não uma Nota Fiscal substitutiva;  

3. Outros que forem solicitados após análise do caso. 

Quem pode acessar? Pessoas Físicas. 

Prazo máximo para 

resposta 

- Emissão imediata, no atendimento presencial. Somente após o 

pagamento da Guia de Recolhimento de ISS, será entregue a 

Nota Fiscal de Serviço Avulsa; 

 - 05 dias, normalmente realizado em até 48 horas úteis, para 

solicitação por e-mail.  

- Para Cancelamento, 15 dias (atendidos todos os requisitos), 

normalmente realizado em até 48 horas úteis. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com  

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

CADASTRO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO. 

Requisitos 1. Ser proprietário/possuidor de imóvel no Município;  

2. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de registro, 

Escritura, Contrato de Compra e Venda);  
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3. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo 

proprietário/possuidor quando solicitada por e-mail;  

4. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

20 dias, normalmente realizado em até 48 horas úteis, desde 

que atendidos todos os requisitos legais. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

 REVISÃO/ALTERAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO RESULTANTE DE 

DESMEMBRAMENTO, UNIFICAÇÃO, MUDANÇA PROPRIETÁRIO E OUTROS. 

Requisitos 1. Ser proprietário/possuidor de imóvel no Município; 

 2. Documento de identidade do proprietário/possuidor do imóvel 

(cópia); 

 3. Procuração se for o caso; 

 4. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de registro, 

Escritura, Contrato de Compra e Venda); 

 5. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo 

proprietário/possuidor quando solicitada por e-mail;  

6. Certidão em inteiro teor, ações e ônus reais atualizada de 

matrícula da gleba/lote de terreno, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente, com até 30 (trinta) dias de 

emissão;  

7. Memorial descritivo do (s) imóvel (eis) contendo a situação 

atual (descrição do lote total - anterior ao desmembramento) e 

situação proposta (descrição dos novos lotes, resultantes do 

desmembramento);  

8. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 
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Prazo máximo para 

resposta 

20 dias, normalmente realizado em até 48 horas úteis. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

BAIXA/CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. 

Requisitos 1. Ser proprietário de imóvel no Município;  

2. Documento de identidade do proprietário do imóvel (cópia); 3. 

Procuração se for o caso;  

4. Documento de titularidade do imóvel (Certidão de Registro, 

Escritura, Contrato de Compra e Venda);  

5. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo 

proprietário quando solicitada por e-mail;  

6. Certidão em inteiro teor, ações e ônus reais atualizada de 

matrícula da gleba/lote de terreno, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente, com até 30 (trinta) dias de 

emissão;  

7. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

20 dias, normalmente realizado em até 48 horas úteis. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

EMISSÃO (2ª VIA) E RECÁLCULO DE IPTU 

Requisitos 1. Ser proprietário/possuidor de imóvel no Município;  

2. Documento de identidade do proprietário/possuidor do imóvel 
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(cópia);  

3. Procuração se for o caso;  

4. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica) 

Prazo máximo para 

resposta 

Imediato, sendo presencial, desde que atendidos os requisitos; 

Por e-mail em até 05 dias úteis. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

 EMISSÃO DE ITBI 

Requisitos 1. Requerimento formalizado contendo as informações 

necessárias ao preenchimento da guia de informação de ITBI;  

2. Documento de propriedade/posse do imóvel (Certidão de 

Registro do Imóvel atualizada, Escritura Pública de Compra e 

Venda ou Contrato de Compra e Venda, com firma reconhecida 

em cartório) - cópia;  

3. Documento de Identidade, CPF e comprovante de endereço 

do adquirente e transmitente (cópia);  

4. Informação da nacionalidade, estado civil e ocupação do 

adquirente e transmitente;  

5. Valor da transação;  

6. Contrato Social (última alteração) e CNPJ, RG e CPF do 

representante legal, caso adquirente e/ou transmitente seja(m) 

pessoa jurídica (cópia);  

7. Contrato de financiamento bancário, se for o caso.  

8. Procuração se for o caso;  

9. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para Normalmente realizado em até 48 horas úteis, prazo máximo 10 
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resposta dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO (NEGATIVA, POSITIVA OU POSITIVA COM EFEITO 

NEGATIVA) 

Requisitos 1. Requerimento à Prefeitura, devidamente assinado pelo 

interessado;  

2. Documento de identidade do interessado/representante legal 

(cópia);  

3. Procuração se for o caso;  

4. Outros que forem solicitados após análise 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

Normalmente realizado em até 48 horas úteis. Prazo máximo de 

5 dias. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. 

Requisitos 1. Solicitação do cadastro;  

2. Documento de identificação do cidadão, Instituição ou 

Empresa;  

3. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

10 dias úteis, normalmente realizado em até 48 horas úteis. 

mailto:tributos.defaro@gmail.com
mailto:tributos.defaro@gmail.com


Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

BAIXA/CANCELAMENTO DO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. 

Requisitos 1. Solicitação da baixa/cancelamento;  

2. Documento de identificação do cidadão, Instituição ou 

Empresa;  

3. Outros que forem solicitados após análise. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo para 

resposta 

Cidadãos (pessoa física); Instituições (Públicas/Privadas); 

Empresas (pessoa jurídica). 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: tributos.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 4. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 

O Departamento de Tesouraria está encarregado de efetuar pagamentos, lançamento de 

receita orçamentária e emissão de comprovantes. 

Requisitos Empenho, liquidação, assinaturas, saldo. 

Quem pode acessar? Cidadão ou empresa que tenha notas fiscais a receber. 

Prazo máximo para 

resposta 

Três dias úteis. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico: 1. Solicitação por e-mail: 

tesouraria.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 3. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

Atendimento geral ao cidadão referente aos processos licitatórios, contratos e aditivos. 

Descrição 

 

✓ Análise e correção das partes iniciais dos processos, 

elaboração de minutas e de posteriores editais;  

✓ Elaboração de minutas e de posteriores contratos;  

✓ Presidir sessões;  

✓ Elaboração de Termos Aditivos;  

✓ Fazer todas as publicações inerentes aos processos 

licitatórios, tanto em jornais de grande circulação, quanto nos 

sites (portal da transparência, TCM, licitações-e e ASPEC) 

Requisitos Nenhum  

Quem pode acessar? Após a divulgação do edital nos sites de estilo todo cidadão 

poderá ter acesso, podendo também solicitar vistas ao processo. 

Prazo máximo para 

resposta 

Conforme as Leis que regem os processos licitatórios e de 

acesso a informação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico:  

1. Solicitação por e-mail: licitacaofaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Prefeitura Municipal de Faro – PA sala 2. 

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  

A Prefeitura Municipal de Faro - PA através da SEMAGRI dispõe dos mais diversos serviços 

voltados ao cidadão, bem como os Serviços de: Mecanização agrícola, recuperação e abertura 

de estradas vicinais, Inspeção Municipal, Assistência técnica e extensão rural com equipe 

multidisciplinar, Elaboração de projeto para concessão de lotes industriais (polo industrial), 

Captura de animas de grande porte soltos em vias públicas, emissões de declarações tipo: 

Posse Rural, Uso do Solo, Produtor Rural e Declaração para Isenção de Taxas. 
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Requisitos Documentos para petição dos serviços, ofícios, documentos de 

identificação pessoal. Etc. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado, homens e mulheres com idade superior a 

18 anos 

Prazo máximo para 

resposta 

Tempo máximo que será concluído o serviço 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico:  

1. Solicitação por e-mail: semagri.defaro@gmail.com 

Presencial: por ordem de chegada. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Agricultura, rua 6 de Julho, s/n – centro, 

próximo a igreja evangélica Assembleia de Deus.  

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

Departamento Extensão Rural e Assistência técnica  

Atendimento aos produtores rurais do município de Paragominas assistidos pelos principais 

projetos desenvolvidos pela SEMAGRI tais como: Projeto Produção Cacau, Produção de Citrus, 

Projeto Abelha Verde, Leite e Derivados, piscicultura, olericultura e grão e tubérculos. 

Requisitos Ser produtor rural em áreas licitas 

Quem pode acessar? Produtores (as) rurais maiores de 18 anos 

Prazo máximo para 

resposta 

Dependendo da agenda, até uma semana 

Forma de atendimento e 

acesso 

Atendimento presencial ou telefone  

Contato (92) 992318462 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Agricultura, rua 6 de Julho, s/n – centro, 

próximo a igreja evangélica Assembleia de Deus.  

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

Patrulha Agrícola  

Atendimento a produtores rurais nos serviços de: preparo de solo, roçagem, nivelamento, 

levantamento de canteiros, aplicação de defensivos agrícolas, plantio de grão se tubérculos, 

distribuição de calcário e subsolagem do solo 

Requisitos Possuir lote agrícola e inscrição junto a associação de cada 

mailto:semagri.defaro@gmail.com


comunidade 

Quem pode acessar? Produtor rural da agricultura familiar 

Prazo máximo para 

resposta 

Mínimo 15 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial SEMAGRI e relação de nomes com 10 nomes de 

produtores da comunidade 

Ou por telefone: Contato (92) 992318462 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Agricultura, rua 6 de Julho, s/n – centro, 

próximo a igreja evangélica Assembleia de Deus.  

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

Declaração de Posse, Produtor Rural e Uso do Solo  

*Emissão de declarações de posse com comprovação de área de acordo com documentação 

(CAR). 

 *Declaração de Uso do solo em diversos tipos de atividades.  

*Declaração de produtor rural par fins diversos. 

Requisitos Documentação pessoal, comprovante de endereço, CAR, 

Contrato de Compra e Venda, Memorial descritivo. Etc. 

Quem pode acessar? Produtor rural com comprovação de área de acordo o CAR 

Prazo máximo para 

resposta 

3 dias úteis  

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial na SEMAGRI / Telefone / Whatsapp 

Contato (92) 992318462 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Agricultura, rua 6 de Julho, s/n – centro, 

próximo a igreja evangélica Assembleia de Deus.  

Segunda à sexta das 08:00 as 14:00 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E TRANSPORTE - SEMOT 

DEPARTAMENTO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS 

 Acesso aos Serviços de legalização de obras, Alvará, Habite-se e Laudo de Vistoria Técnica 



Requisitos Normativas  

Quem pode acessar? Cidadão e empresas  

Prazo máximo para 

resposta 

30 dias úteis  

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônica, presencial e telefone  

Contato: (92) 992955492 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Garagem Municipal na sala 1 – rua Padre João Adulf- 

bairro Aparecida  

08:00h às 12:00h / 14:00h às 18:00h  

 

DEPARTAMENTO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS  

Acesso aos Serviços de reclamações e denúncias de obras irregulares 

Requisitos Endereço da reclamação/denúncia 

Quem pode acessar? Interessados 

Prazo máximo para 

resposta 

05 (cinco) dias úteis 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônica, presencial e telefone  

Contato: (92) 992955492 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Garagem Municipal na sala 1 – rua Padre João Adulf- 

bairro Aparecida  

08:00h às 12:00h / 14:00h às 18:00h  

 

SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 Acesso aos Serviços de atendimento para substituição de lâmpadas e implantação de 

luminárias 

Requisitos Informar IP (identificação do poste) ou endereço 

Quem pode acessar? Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

05 (cinco) dias úteis 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônica, presencial e telefone  

Contato: (92) 992955492 

Local / Horário de Prédio da Garagem Municipal na sala 1 – rua Padre João Adulf- 



atendimento bairro Aparecida  

08:00h às 12:00h / 14:00h às 18:00h  

 

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA  

Atuações: Limpeza de Praças e logradouros Públicos; Coleta Regular de Resíduos Sólidos; 

Recolhimento de entulhos; Limpeza de prédios públicos 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Imediato ou em até 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado 

por mais 5 (cinco) dias, dependendo da solicitação. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônica, presencial e telefone  

Contato: (92) 992955492 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Garagem Municipal na sala 1 – rua  

08:00h às 12:00h / 14:00h às 18:00h  

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMASC 

Serviços ao Usuário  

   

Cadastro Único e Programa de Transferência de Renda - Programa Bolsa Família  

Para o levantamento de acesso as informações acerca das situações de vulnerabilidade social 

são utilizadas informações extraídas do Cadastro Único – CADÚNICO, e de outros sistemas 

que compõem a Rede SUAS. As atividades de atendimento e gestão do Cadastro Único, são 

realizadas em prédio próprio na Sede do órgão gestor da Secretaria municipal de Assistência 

Social, em multirão/ação itinerante fora do posto de cadastramento, assim como 

descentralizado e em funcionamento nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS 

para acesso a população usuária do programa. Com os seguintes serviços: Aposentadoria para 

Pessoas de Baixa Renda; Tarifa Social de Energia Elétrica; Benefício de Prestação Continuada 

(BPC); Programa Habitacional; Carteira do Idoso; Bolsa Família; Telefone Popular; Isenção de 

Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos; Programas Cisternas; Água para 



Todos; Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental); Bolsa Estiagem; Fomento 

às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural; Programa Nacional de 

Reforma Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Crédito Instalação; ENEM; Serviços 

Assistenciais; Identidade Jovem (ID Jovem); Carta Social. 

Requisitos – Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória 

a apresentação do CPF ou do Título de Eleitor; – Para as outras 

pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um 

destes documentos de identificação: certidão de nascimento, 

certidão de casamento, CPF, carteira de identidade (RG), 

carteira de trabalho ou Título de Eleitor. - As famílias indígenas: 

O RF da família indígena pode apresentar o CPF, o título de 

eleitor, mas também o Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena (RANI) ou outros documentos de identificação, como 

certidão de casamento, RG e carteira de trabalho 

Quem pode acessar? Devem ser cadastradas as famílias de baixa renda que ganham 

até 1/4 do salário-mínimo per capita ou renda familiar de até 3 

salários-mínimos.  

Prazo máximo para 

resposta 

Em até 45 minutos 

Forma de atendimento e 

acesso 

Acesso Presencial; ao chegar a Unidade do Cadastro Único, é 

entregue uma senha de atendimento. 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da secretaria municipal de assistência social, rua São 

João Batista s/n – centro, sala 1   

Segunda a sexta das 8:00h as 14:00h 

 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS 

É uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência 

de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da 

ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

➢ Programa Criança Feliz (PCF)/Programa Primeira Infância no SUAS – Tem como uma de 

suas características principais a intersetorialidade, a partir da articulação de ações das políticas 

de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e Direitos das Crianças e 



dos Adolescentes, entre outras, com o fim de promover o desenvolvimento integral das crianças 

na primeira infância. Público: Gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família e Cadastro único; Crianças de até 72 meses e suas famílias 

beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; crianças de até 72 meses afastadas do 

convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, 

incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias 

Requisitos Documentação: NIS; CPF; Carteira de identidade; Comprovante 

de endereço; Comprovante de renda; Documentos pessoais de 

todos os integrantes do grupo familiar; Cópia de 

Encaminhamento pela Rede Socioassistencial. 

Quem pode acessar? Famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou 

seja, que estão passando por dificuldades do dia-a-dia. Pessoas 

com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, 

pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa 

Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Formas de acesso:  

– Por procura espontânea; – Por busca ativa; 

 – Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

 – Por encaminhamento das demais políticas públicas 

Prazo máximo para 

resposta 

– Atendimento Imediato, com Agendamento e Cronograma das 

atividades. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial; Visitas Domiciliar (Zona Urbana e Zona Rural) 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio  do CRAS ,Tv. Jose Lucio de Oliveira s/n – Campina, 

Segunda a sexta das  8:00h as 12:00 / 14:00 as 18:00 

 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS  

É uma unidade pública estatal, de abrangência municipal, referência para a oferta de trabalho 

social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, que 

demandam intervenções especializadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. Com os seguintes serviços:  

➢ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos Vítimas de 

Violência (PAEFI) – objetiva um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 



com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação 

e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da 

função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 

submetem a situações de risco pessoal e social.  

➢ Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade (MSE) – O serviço tem por 

finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve 

contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social 

dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser 

assegurados. Público: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos. 

➢ Serviço Especializado em Abordagem Social – Serviço ofertado para pessoas que utilizam 

as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar 

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida. 

Requisitos Documentação: NIS; CPF; Carteira de identidade; Comprovante 

de endereço; Comprovante de renda; Documentos pessoais de 

todos os integrantes do grupo familiar; Cópia de 

Encaminhamento pela Rede Socioassistencial; 

Encaminhamentos pelo Judiciário 

Quem pode acessar? Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direitos. Formas de acesso:  

– Por procura espontânea; 

 – Por busca ativa; – Por identificação da equipe do serviço;  

– Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção 

e vigilância social;  

– Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, 

das demais políticas públicas setoriais, dos demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança 

Pública. 



Prazo máximo para 

resposta 

Atendimento Imediato e com Agendamento 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial; Visitas Domiciliar - Zona Urbana e Zona Rural 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da secretaria municipal de assistência social, rua São 

João Batista s/n – centro, sala 3   

Segunda a sexta das 8:00h as 12:00h / 14:00 as 18:00 

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE)  

Serviço de entrevista com possíveis empregadores e habilitação ao seguro-desemprego. 

Requisitos Carteira de trabalho; Identidade; CPF; comprovante de 

escolaridade; comprovante de endereço com CEP; e certificados 

de cursos (caso tenha); OBS: documentos precisam ser 

originais. 

Quem pode acessar? Pessoas, acima de 14 anos, que possuem CPF e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Prazo máximo para 

resposta 

Em média 15 dias corrido(s) é o tempo estimado para a 

prestação deste serviço. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial por ordem de chegada 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da secretaria municipal de assistência social, rua São 

João Batista s/n – centro, sala 5 

Segunda a sexta das 8:00h as 14:00h 

 

DEFESA CIVIL  

A Defesa Civil regulamentada pela Lei N.º 187/1998 de 28 de outubro de 1998, é o conjunto de 

ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar 

os desastres naturais e os incidentes tecnológicos provocados pelo homem, propondo a 

recuperação das áreas deterioradas por desastres, assim, preservando a moral da população e 

restabelecendo a normalidade social. 

Requisitos Identidade; CPF; comprovante de endereço com CEP 

Quem pode acessar? Famílias e indivíduos em calamidade e situação de emergência 



Prazo máximo para 

resposta 

Imediato  

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial e cadastro familiar 

Local / Horário de 

atendimento 

Terminal hidroviário sala 02, Rua Dr. Dionísio Bentes – centro  

Segunda a sexta das 8:00h as 12:00 / 14:00h as 18:00 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCAO  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Faro constitui órgão 

deliberativo e controlador das ações executadas em âmbito municipal, ao se tratar da política 

de promoção, atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Assegurada a 

participação popular paritária por meio de organizações representativas, o Conselho é 

composto por 05 membros titulares e 05 membros suplentes. 

Requisitos Reuniões ordinárias e/ou extraordinárias. O Plenário do CMDCA 

se reúne ordinariamente a cada 30 dias, conforme calendário 

fixado anualmente na primeira reunião; extraordinariamente, 

sempre que necessário a Reunião é aberta para o público. 

Quem pode acessar? Sociedade civil 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 90 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da secretaria municipal de assistência social, rua São 

João Batista s/n – centro, sala 4  

Segunda a sexta das 8:00h as 12:00h / 14:00 as 18:00 

 

CONSELHO TUTELAR  

O Conselho Tutelar é um órgão criado pelo ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90) encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente.  

Requisitos Certidão de Nascimento; Identidade; CPF; comprovante de 

endereço com CEP; Encaminhamento de algum órgão. 



Quem pode acessar? Famílias com Crianças e adolescentes até 17 anos. A atuação 

desse órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de 

violação dos direitos com o objetivo de proteger a criança ou o 

adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O 

conselho não é responsável por atender as crianças e sim atuar 

para que os órgãos responsáveis realizem o atendimento. 

Prazo máximo para 

resposta 

Imediato 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial; Denúncia Anônima 

Contato: (92) 991843193 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio do conselho Tutela, Rua Coronel Pinto Ribeiro – centro 

Segunda a sexta das 8:00 as 18:00 e Plantão   

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Requisitos Nenhum   

Quem pode acessar? Cidadão interessado  

Prazo máximo para 

resposta 

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de 

imediato, respeitando-se apenas o tempo de espera para 

atendimento de até 30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da secretaria municipal de Educação, rua Dr. Augusto 

Montenegro – centro.  

Segunda a sexta das 8:00h as 14:00h 

 

LISTA DE ESCOLAS – SEMED FARO 2021.  
  

Zona Urbana  

ESCOLA  ENDEREÇO  FONE  

EMEF São João Batista  Rua 06 de Julho, s∕n, Centro  (93) 99170-4804  

EMEIEF Divino Espírito Santo  Tv. Dom Pedro I, s∕n, Porto de Cima  (92) 99180-3131  

EMEF Maria do Faro Lopes Chaves  Rua Wladimir Rossy, s∕n, Morumbi.  (92) 99442-0529  

CM Maria da Conceição Justo Vidal  Rua Julião Neves Rocha, s∕n, Morumbi  (92) 99104-7157  



EMEF Maria Cristina Andrade de Carvalho  Rua Julião Neves Rocha, s∕n, Morumbi  (93) 99150-7205  

  
Zona Rural  

EMEIEF Nossa Senhora de Fátima   Rua Nossa Senhora de Fátima, s∕n, 
Comunidade de Ubim.  

(92) 99327-4397  

EMEIEF Nossa Senhora das Graças  Rua Sagrado Coração de Jesus, s∕n, Distrito 
de Nova Maracanã  

(92) 99433-2235  

EMEIEF Nossa Senhora da Conceição  Comunidade de Aibi, Alto Nhamundá  (92) 99401-9241  

EMEIEF São Francisco de Canindé  Comunidade de Português, Alto Nhamundá  (92) 99384-1754  

EMEIEF Nossa Senhora de Aparecida  Comunidade do Felizardo, Alto  
Nhamundá  

(92) 99372-7359  

EMEIEF Monte Sião  Comunidade do Remanso, Alto Nhamundá.  (93) 99180-8143  

EMEIEF Nossa Senhora do Livramento  Comunidade de Inchá, Alto Nhamundá  (92) 99360-9457  

EMEIEF Sagrada Familia  Povoado do Arijú, Alto Nhamundá  (92) 99110-4704  

EMEIEF São Raimundo Nonato  Comunidade do Pocó, Alto Nhamundá  (92) 99255-1684  

EMEIEF São Tomé  Comunidade do Arubí, Alto Nhamundá  (92) 99516-0237  

EMEIEF São Sebastião  Comunidade de Acurau  (92) 99102-6799  

Escola Indígena Cafezal  Aldeia Cafezal   (92) 99382-0625  

Escola Indígena Cupiúba  Aldeia Cupiúba  (92) 99342-0619  
  

  

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 

PROTOCOLO  

Breve descrição dos serviços prestados pelo órgão. 

Requisitos (Documentos necessários para realização do serviço) 

Quem pode acessar? Cidadão interessado ou uma classe especifica bem como 

empresas 

Tipos de serviços 

ofertados  

• Licenciamento Ambiental das atividades listadas na Res. 

COEMA nº 120/2015:  

• Licença Prévia - LP  

• Licença de Instalação - LI  

• Licencia de Operação - LO  



• Autorização de funcionamento - AF  

• Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA  

• Licença Ambiental Rural - LAR  

• Declaração de corte e colheita - DCC  

• Autorização de comunicado de limpeza de vegetação 

secundária em estágio de regeneração inicial  

• Autorização de queima controlada  

• Autorização de supressão de vegetação secundária em estágio 

de regeneração inicial  

• Certidões de regularidade ambiental;  

• Fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins 

municipais; 90  

• Lavrar Autos de Infração;  

• Julgamento, Interdições e Embargos;  

• Fiscalização aos poluidores pelo cumprimento das exigências 

legais de controle e prevenção ambientais nos processos 

produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no 

equilíbrio ecológico do meio ambiente;  

• Atuação em conjunto com a Defesa Civil do Município, em 

articulação com as demais entidades do sistema, Secretarias 

Municipais, e sociedade, de forma permanente, formulando e 

executando planos, programas e ações de monitoramento e 

controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e 

estruturador. 

Prazo máximo para 

resposta 

 Indefinido 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial Para os usuários externos, os seguintes 

serviços podem ser requeridos de forma digital:  

• Denúncia  

• Solicitação e emissão de DAM 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Meio Ambiente, rua Duque de Caxias – 

Campina. 

Segunda a sexta das 8:00h as 12:00 / 14:00 as 18:00   

 



Departamento de Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo  
Atuações: Manutenção de Praças, Parques, Jardins públicos e Áreas Verdes Urbanas; 
Manutenção de academias ao ar livre e parquinhos; Paisagismo e Expansão de áreas lazer; 
arborização urbana; produção de mudas; Podas e corte de árvores em áreas públicas.  
 

Requisitos Solicitação de podas e cortes de árvores em áreas públicas: 
Informar o endereço do local onde a árvore se encontra e dados 
pessoais do solicitante (nome completo, endereço do solicitante 
e telefone para contato)  
Solicitação de mudas para doação: Conforme disponibilidade no 
quantitativo de mudas no viveiro e indicação do local que será 
plantado pelo solicitante; informar pessoais básicos (nome 
completo, endereço do solicitante e telefone para contato).  
Demais informações: Sem requisitos prévios.  

Quem pode acessar? Cidadão interessado  

Prazo máximo para 

resposta 

Imediato ou em até 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado 

por mais 5 (cinco) dias, dependendo da solicitação.  

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial  
 

Local / Horário de 

atendimento 

Prédio da Secretaria de Meio Ambiente, rua Duque de Caxias – 

Campina. 

Segunda a sexta das 8:00h as 12:00 / 14:00 as 18:00   

 

 


