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Nomes Cargo Telefones

Luiz Borges da Cruz  Prefeito (62)983238806

Rosemeire Pacheco Vice-Prefeito (62)982110866

Rosania Machado dos Reis 
Rezende

Primeira Dama (62) 982299058

Rogério Santos do Rozário Secretária de Administração e 
Planejamento

(62) 982203151

Ana Carolina Pires Sec. Recursos Humanos (62)98103-6928

Darcy Filho Pacheco Dias Chefe de Gabinete (62)991490038

Elen Jhony Pereira de Souza Sec. Finanças (62)981771260

Aline Aparecida Pereira 
Souza

Sec. Compras (62)981631145

Marcelo Gonçalves de Souza 
Amargoso 

Sec. Educação (62)981208260

Rosania Machado dos Reis 
Rezende

Sec. Saúde (62) 982299058

Edmar Ramos de Menezes 
Alvin

Sec. Agricultura (62)981797512

Edson de Souza Carvalho Sec. Transportes (62)982767563

Silas Fernandes Dourado Sec. Meio Ambiente (62) 982239555

Willian Rodrigues de Melo Sec. Desporto, Laser e Turismo (62)982659508

Thiago Leandro Sec. Controle Interno (62)982323065

Ecivan Araujo Gomes Sec. de Serviços Urbanos (62) 982149152

Fagner Luiz Sec. Obras e Infraestrutura (62)981923704

Ivonete Rodrigues Sec. Arrecadação e Tributos (62)982735313

Wedjane Sebastiana de 
Miranda e Silva

Sec. Cultura (62)982303693

Tereza Costa Souza Coordenadora de Articulação 
Parlamentar 

(62)982279298

Carlos George Costa Santos Secretário de Segurança Pública e 
Defesa Civil

(62)981022923

Ueslei Caixeta Gestor de Contas Públicas (62)983320830
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

A Carta de Serviços ao Usuário (CSU) da Prefeitura Municipal de Alto Horizonte 

tem como objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo Poder Executivo 

Municipal, bem como as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões 

de qualidade de atendimento ao público. 

Em resumo, a CSU é um documento que visa esclarecer sobre os serviços 

ofertados pela Prefeitura Municipal, trazendo ao cidadão informações claras e precisas 

quanto às formas de acesso, os prazos de resposta, os horários de atendimento e também 

oportunizando um maior conhecimento das atividades desempenhadas pelo Órgão. 

Maria Aparecida Rodrigues 
da Cruz

Secretária de Promoção e 
Assistência Social

(62)981826084

Graciely Martins Marçal Secretária de Comunicação (62) 982860810

Neildo Quintino Moreira Assessor de Gabinete (62)982675005

Osmair Guilherme Lopes Secretaria de Patrimônio Público 
Municipal

(62)982125917
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SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

SECRETÁRIO: Rogério Santos do Rozário 

Superintendente de Administração: Cristine Lopes Machado 

Canais de comunicação: 

Telefone: 62 3383-3100 / (62) (62) 98220-3151 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: semaplan@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Requisições 

O que é o serviço? Organização dos contratos vinculado a Secretaria Mun. de 

Administração e Planejamento (SMAP), Requerimento e controle das portarias de diárias, 

Requerimento e controle das solicitações de materiais e insumos para manter os trabalhos, 

Requerimento de processos licitatórios, Executar, acompanhar e controlar as atividades 

orçamentárias e estabelecer a programação financeira dos recursos municipais e Propor 

medidas para o aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e de Orçamento da 

Administração Pública, bem como estabelecer normas necessárias à elaboração dos 

orçamentos Setoriais da Prefeitura. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço: Qualquer 

pessoa interessada pode fazer os pedidos atraves de oficio, e no caso de colaboradores 

podem ser feitos através de memorando ou requerimento simples respeitando as normativas 

do controle interno. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: Informações solicitadas via SIC 

(Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a 

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando- se 

apenas o tempo de espera para atendimento de até 20 dias 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via SIC 

poderão ser acompanhadas através de um protocolo gerado no momento da criação da  
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solicitação ou através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS 

SECRETÁRIA: Aline Aparecida Pereira Souza 

Superintendente de Compras: Gleyce Carolina Silva de Menezes Souza  

Canais de comunicação: 

Telefone: 62 3383-3100 / (62) 98163-1145 = Aline 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: compras@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

DISPENSA 

O que é o Serviço? 

É quando é realizada a abertura de dispensa de licitação, e quando a compra não acontece 

por meio de licitação. 

Quem pode solicitar? 

Todos os secretários municipais, tendo como documento o termo de referência, no qual 

justifica o motivo e a necessidade da compra. 

Quando solicitar: 

Quando não é necessário realizar licitação e quando for necessária a aquisição de produtos 

e serviços. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

Telefone: (62) 3383-3100 

E-mail: compras@altohorizonte.go.gov.br 

Requisitos, documentos e informações para solicitar o serviço: 

O Secretário necessita apresentar o termo de referência 
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Prazo para prestação do serviço: 

Após realizada a cotação, quando a mesma não é realizada pela secretaria solicitante. 

Principais etapas do serviço - passo a passo: 

A solicitação é encaminhada para a dispensa, onde tem três membros responsáveis, sendo a 

Presidente, Olga Mayara, que monta os processos e lança nos sistemas do TCM e do 

Colare. E Márcia Andrade e Ana Carolina Araújo da Silva como membros da Comissão 

responsável. 

LICITAÇÃO 

O que é o Serviço? 

É um processo dentro do âmbito da administração pública, que analisa propostas de produto 

ou serviço. Ao final dele é decidido qual empresa será contratada para fornecer o que a 

administração precisa. A licitação busca escolher qual proposta é mais vantajosa para os 

órgãos públicos, tanto em qualidade como em preço. 

Quem pode solicitar? 

Secretários Municipais. 

Quando solicitar: 

Quando os processos que não enquadram em dispensa de licitação. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

Telefone: (62) 3383-3100 

E-mail: compras@altohorizonte.go.gov.br 

Requisitos, documentos e informações para solicitar o serviço: 

Cada serviço exige uma especificação diferente de documentos, conforme constam em 

edital disponibilizado no site, Portal de Transparência, Jornal de grande circulação, Placard 

da Prefeitura. 

Prazo para prestação do serviço: 

Varia conforme o tipo de serviço a ser prestado, segundo estipulado em edital. 
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Principais etapas do serviço - passo a passo: 

Os processos que não se enquadram na dispensa de licitação são encaminhadas para o 

Departamento de Licitação, para a realização do processo licitatório. Tendo na licitação 

duas equipes, sendo uma de obras e serviços e outras de materiais de consumo em geral. A 

equipe de obras e serviços é composta pela Presidente Patrícia Monteiro e Nilda Salgado e 

Vanusa Pires. Já a comissão de material de consumo é composta pela pregoeira Ana Maria 

Fernandes, membros: Deborah Lorencine e Leidiane, na qual essas equipes realizam todos 

os processos licitatórios do município. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

O que é o Serviço? 

Responsável pelas requisições de materiais, que são de processos licitatórios  

Quem pode solicitar? 

Secretários Municipais 

Quando solicitar: 

Quando for necessária a aquisição de produtos e serviços. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

Telefone: (62) 3383-3100 

E-mail: compras@altohorizonte.go.gov.br 

Requisitos, documentos e informações para solicitar o serviço: 

Solicitação do secretário, assinada e protocolada 

Prazo para prestação do serviço: 

Cada produto/serviço tem um prazo que depende do processo licitatório para acontecer. 

Principais etapas do serviço - passo a passo: 

Após o secretário protocolar e encaminhar para o Departamento de Compras  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETÁRIO:  Marcelo Gonçalves de Souza Amargoso 

Superintendente de Educação: Laís dos Reis Marques 

Canais de comunicação: 

Telefone: (62) 3383-3100 / (62) 98220-3151 

Endereço: Rua Natal Qd. 2 L. 4, Centro 

E-mail institucional: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

CMEI WANDA RITA DE JESUS ALVES “TIA WANDA” 

Ofertado: 

 - Creche: crianças de 0 até 3 anos e 11 meses. 

 Tipos de atendimento: 

 - Funciona em regime de externato, com frequência mista em três turnos: matutino/

integral e vespertino. 

 - Atendendo crianças de 0 meses a 03 anos e 11 meses de idades, divididas em 

grupos de acordo com a faixa etária, sendo que o período parcial funciona das 07h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h45min, e o período integral das 06h50min às 17h45min, 

tendo 10min de tolerância na entrada. 

 Público-alvo: 

 - Crianças. 

 Área responsável: 
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 - Débora Pereira da Costa, Diretora da Unidade Escolar. 

 O que é o serviço: 

 - Acesso à Educação, que é um direito fundamental garantido a todos, objetivando 

não só o desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Proporcionando e 

garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento social, econômico e cultural, 

tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos: físicos, 

psicológico, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. 

 Quem pode solicitar: 

 - Pais ou responsáveis legais. 

 Matrículas: 

 - Devem ser realizadas diretamente na Unidade Escolar; 

 - Matrícula e transferência poderão ser feita a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à Unidade 

Escolar com os seguintes documentos: 

 * Termo de guarda ou tutela (quando houver); 

 * CPF do responsável; 

 * Certidão de nascimento do educando; 

 * Registro Geral – Identidade do educando e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Cartão Bolsa Família (quando houver); 

 * Declaração de Transferência (se tiver vindo de outro CMEI); 

 * 01 foto 3x4 da criança; 

 * Número de 02 (dois) telefones para contato com DDD 62; 
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 Principais etapas do serviço: 

 - Creche: Berçário e Maternal 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 98141-6808 

 - E-mail: cmeiwandarita@hotmail.com 

 - Presencial: Avenida Rio Preto, Qd. 06, Lt. 03, Nossa Senhora Aparecida. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ANGÉLICA 

GONÇALVES 

Ofertado: 

 - Educação Infantil: Modalidade Creche 

- Berçário: 06 (seis) meses a 01 (um) ano e 06 (seis) meses; 

 - Maternal: 01 (um) ano e 07 (sete) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses. 

 Tipos de atendimento: 

 - Educação Infantil, na modalidade Creche, tendo como objetivo estimular a 

criatividade das crianças, propondo atividades e projetos extracurriculares, métodos e ações 

educativas que buscam promover a inclusão das crianças em todos os seus aspectos. 

 Público-alvo: 

 - Crianças. 

 Área responsável: 

 - Vanuza Rosa de Souza Oliveira, Diretora da Unidade Escolar. 

 O que é o serviço: 
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 - Acesso à Educação, que é um direito fundamental garantido a todos, objetivando 

não só o desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Proporcionando e 

garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento social, econômico e cultural, 

tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos: físicos, 

psicológico, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. 

 - Se transformar processual e diariamente, em um Centro de Referência Municipal 

para o desenvolvimento integral das crianças, defendo na prática, o direito das mesmas a ter 

infância, conforme documentos que norteiam a Educação Infantil. 

 Quem pode solicitar: 

 - Pais ou responsáveis legais. 

 Matrículas: 

 - Devem ser realizadas diretamente na Unidade Escolar; 

 - Matrícula e transferência poderão ser feita a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à Unidade 

Escolar com os seguintes documentos: 

 * Foto 3x4; 

 * Cópia da certidão de nascimento da criança; 

 * Cópia do RG da criança (se possuir); 

 * Cópia do CPF da criança (se possuir); 

 * Cópia do Documento de Identificação dos pais ou responsáveis legais (não serve 

CNH); 

 * Cópia do termo legal de guarda ou tutela, no caso responsável; 

 * Cópia do cartão de vacina atualizado; 

 *Histórico escolar ou declaração de transferência (quando o aluno for novato); 

 * Cartão Bolsa Família e/ou Renda Cidadã (quando for família beneficiada); 
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 * Cópia do Cartão do SUS; 

 * NIS da criança (se tiver); 

 * Cópia da Carteira de Trabalho e/ou declaração de trabalho; 

 * Número de telefone para contato; 

 * Vaga em Turma/Agrupamento para a qual será solicitada a vaga/matrícula, 

considerando o dia 31/03 como a data máxima em que a criança deverá completar a idade 

de turma/agrupamento. 

 Principais etapas do serviço: 

- Verificar em qual turma/agrupamento o aluno se enquadra; 

- Apresentar a sala e professores aos pais ou responsáveis da criança; 

- Arquivar os documentos da criança; 

- Inserir a criança no SIGE-GO; 

- Inserir a criança no Diário; 

- Acompanhamento pedagógico da criança e comunidade escolar; 

- Avaliar e divulgar resultados referente a unidade escolar; 

- Atendimento familiar pela equipe multifuncional; 

- A equipe gestora articula todas as ações da unidade escolar; 

- Após o cumprimento das etapas anteriores, a criança estará apta para iniciar na 

instituição escolhida. 

Quantidade de Vagas:  

- 124 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone:  

 - E-mail: cmei.marialtohorizonte@outlook.com 
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 - Presencial: Rua Belém, Qd. 04, Lt. 10-13, Setor Sul. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA 

Ofertado: 

 - Grupo 1: Crianças de 03 (três) a 04 (quatro) anos; 

 - Grupo 2: Crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos; 

 - Ensino Fundamental 1ª Fase (1º ao 5º). 

 Temas do serviço: 

 - Pré-escola, segunda fase da educação infantil que tem como função pedagógica o 

desenvolvimento da criança para a alfabetização.  

 - Ensino fundamental, etapa da Educação Básica que é uma transição da Educação 

Infantil para o Ensino Médio, atende crianças dos 06 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade.  

 Público-alvo: 

 - Crianças. 

 Área responsável: 

 - Elistela Gonçalves Leão, Diretora da Unidade Escolar e, Liane Sarah Pinheiro dos 

Reis, Secretária Geral. 

 O que é o serviço: 

 - Zelar e cumprir pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

 Quem pode solicitar: 

 - Pais e responsáveis. 

 Matrículas: 

 - Devem ser realizadas diretamente na Unidade Escolar; 
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 - Matrícula e transferência poderão ser feita a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à Unidade 

Escolar com os seguintes documentos: 

 * Termo de guarda ou tutela (quando houver); 

 * CPF do responsável e do aluno; 

 * Certidão de nascimento do aluno; 

 * Registro Geral – Identidade do aluno e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Cartão Bolsa Família (quando houver); 

 * Histórico Escolar ou Declaração Provisória de Transferência (quando for o caso); 

 * 01 foto 3x4 da criança; 

 * Número de 02 (dois) telefones para contato com DDD 62; 

 Principais etapas do serviço: 

 - Verificar em qual turma/agrupamento o aluno se enquadra; 

 - Levar os documentos relacionados à Instituição; 

 - Após o cumprimento as etapas anteriores, o estudante estará apto para iniciar os 

estudos na instituição escolhida. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - E-mail: escolamcc.ah@gmail.com  

 - Presencial: Avenida Rui Barbosa, nº. 87, Centro, atendimento de segunda a sexta-

feira, das 07h00min às 11h25min e de 13h00min às 17h25min. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  
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COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR DIVINO BERNARDO GOMES 

Ofertado: 

 - Ensino Fundamental 1ª fase (1º ao 5º ano); 

 - Ensino Fundamental 2ª fase (6º ao 9º ano); 

 - Educação de Jovens e Adultos (EJA): 

  * EJA Ensino Fundamental: destinada a jovens a partir de 15 (quinze) anos que não 

completaram a etapa entre 1º e o 9º ano; 

  * EJA Ensino Médio: destinada a alunos maiores de 18 (dezoito) anos que não 

completaram o Ensino Médio; 

 - Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). 

 Temas dos serviços: 

 - Ensino fundamental, etapa da Educação Básica que é uma transição da Educação 

Infantil para o Ensino Médio, atende crianças dos 06 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade. 

Bem como, a EJA, que é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que 

perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos 

que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade própria. Além do 

Proerd, que consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola 

e a Família, tendo como visão construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares 

estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do 

abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. 

 Público-alvo: 

 - Alunos. 

 Área responsável: 

 - Capitão Lúcio Alencar, Diretor da Unidade Escolar, juntamente, com o Willian 

Felix de Oliveira Pacheco, Vice-Diretor da Unidade Escolar. 

 O que é o serviço: 
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 - Acesso à Educação, que é um direito fundamental garantido a todos, objetivando 

não só o desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Proporcionando e 

garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento social, econômico e cultural. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais e responsáveis. 

 Matrículas: 

 - Devem ser realizadas diretamente na Unidade Escolar; 

 - Matrícula e transferência poderão ser feita a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Unidade Escolar com os seguintes documentos: 

 * Termo de guarda ou tutela (quando houver); 

 * CPF do responsável e do educando; 

 * Certidão de nascimento do educando; 

 * Registro Geral – Identidade do educando e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Cartão Bolsa Família (quando houver); 

 * Histórico Escolar ou Declaração Provisória de Transferência (quando for o caso); 

 * 01 foto 3x4 do educando; 

 * Número de 02 (dois) telefones para contato com DDD 62; 

 * Turma/agrupamento para a qual será solicitada a vaga/matrícula, considerando o 

dia 31/03 como a data máxima em que a criança deverá completar a idade de turma/

agrupamento. 

 Principais etapas do serviço: 

 - Verificar em qual turma/agrupamento o aluno se enquadra; 
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 - Levar os documentos relacionados à Instituição; 

 - Após o cumprimento as etapas anteriores, o estudante estará apto para iniciar os 

estudos na instituição escolhida. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 3383-3304 ou direção (62) 98120-1713 

 - E-mail: cmccaltgo@gmail.com 

 - Presencial: Rua Belém esquina com a Avenida Osmar Rosa da Silva, Qd. 04, Lt. 

01 a 09, Setor Sul. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR - PAES 

 Ofertado: 

 - Bolsa auxílio  

 Temas dos serviços: 

 - Programa destinado a auxiliar complementarmente, estudantes que residem em 

outros municípios de famílias residentes em Alto Horizonte. 

 Público-alvo: 

 - Estudantes que cursam o ensino superior. 

 Área responsável: 

 - Secretaria Municipal de Educação, servidora Elilânia Aparecida de Oliveira 

Rosa. 

 O que é o serviço: 

  

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
mailto:cmccaltgo@gmail.com


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

- Um auxílio, instituído pela Lei nº. 668/2017, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

inicialmente, podendo aumentar ou diminuir semestralmente de acordo com os seguintes 

critérios: 

 * Se a média for 9,0 a 10,0 – R$ 600,00 (seiscentos reais); 

 * Se a média for 8,0 a 8,9 – R$ 500,00 (quinhentos reais); 

 * Se a média for 7,0 a 7,9 – R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

 * Se a média for 6,9 – R$ 300,00 (trezentos reais); 

 * Se houver reprovação em 01 disciplina – R$ 300,00 (trezentos reais). 

 Quem pode solicitar: 

 - Estudantes, pais ou responsáveis. 

Cadastro: 

- Devem ser realizados na Secretaria Municipal de Educação; 

Documentação necessária para solicitar o serviço: 

- Para efetuar o cadastro, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Secretaria de Educação com os seguintes documentos: 

* Registro Geral – Identidade do estudante e do responsável; 

* CPF do estudante e do responsável; 

* Comprovante de endereço; 

* Título eleitoral do estudante e do responsável; 

* Comprovante do Ensino Médio ou outro de que reside no município; 

* Comprovante de matrícula no Ensino Superior; 

* Comprovante de renda (Declaração, autônomo deverá reconhecer firma da 

assinatura, poderá ser declaração de imposto de renda, CAD ÚNICO) do estudante e do 

responsável. 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

- Para efetuar a renovação, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Unidade Escolar com os seguintes documentos: 

* Declaração de matrícula no Ensino Superior; 

* Notas obtidas no curso durante o último período. 

Principais etapas do serviço: 

 - Entregar a documentação na Secretaria de Educação; 

 - A Secretaria envia o cadastro para a Assistente social averiguar as informações em 

relação à renda familiar; 

 - Após a análise, encaminha para uma comissão aprovar ou rejeitar o cadastro; 

 - Caso aprovado, o estudante está apto a receber o auxílio. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 9 8112-9019 

 - E-mail: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br 

 - Presencial: Rua Natal Qd. 2 Lt. 4, Centro. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

PROGRAMA MAIS TÉCNICO 

Ofertado: 

 - Bolsa de Auxílio Transporte ao Ensino Técnico. 

 Temas dos serviços: 

 - Promover a inclusão de ensino técnico no município de Alto Horizonte, 

fornecendo bolsa para auxiliar no custeio com o transporte aos alunos do município. 

 Público-alvo: 

 - Alunos que cursam ensino técnico. 
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Área responsável: 

 - Secretaria Municipal de Educação, servidora Elilânia Aparecida de Oliveira 

Rosa. 

 O que é o serviço: 

 - Uma bolsa de auxílio transporte, instituída pela Lei nº. 693/2018, ao ensino técnico 

no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aos alunos Alto Horizontinos que 

cursarem ensino técnico concomitantemente ao ensino médio no IFG, Campus Uruaçu, 

instituição pública fora do município de Alto Horizonte. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais e responsáveis. 

 Cadastro: 

 - Devem ser realizados diretamente na Secretaria Municipal de Educação; 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar o cadastro, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Secretaria de Educação com os seguintes documentos: 

 * CPF do responsável e do aluno; 

 * Registro Geral – Identidade do aluno e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Conta Bancária (poupança) em nome do aluno; 

 * Comprovante de matrícula no IFG – Campus Uruaçu; 

 * Requerimento; 

- Para efetuar a renovação, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Unidade Escolar com os seguintes documentos: 

* Comprovante de matrícula no IFG; 
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* Notas obtidas no curso durante o último período. 

 Principais etapas do serviço: 

 - Entregar a documentação na Secretaria de Educação; 

 - Se a documentação estiver correta, o estudante está apto a receber o auxílio. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 9 8112-9019 

 - E-mail: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br 

 - Presencial: Rua Natal Qd. 2 L. 4, Centro. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

TRANSPORTE ESCOLAR 

 Temas dos serviços: 

 - Garantir o acesso dos alunos até as Unidades Escolares, através do transporte 

público escolar. 

 Público-alvo: 

 - Alunos devidamente matriculados que necessitem do serviço de transporte 

público. 

 Área responsável: 

 - Secretaria Municipal de Educação, servidor Josimar Rodrigues Lourenço. 

 O que é o serviço: 

 - Um programa que oferece condições adequadas para os alunos se deslocarem de 

casa até a escola na qual estão matriculados. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais e responsáveis. 
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Cadastro: 

 - Devem ser realizados diretamente na Secretaria Municipal de Educação, pelo 

servidor Josimar; 

 - Os cadastros poderão ser feito a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar o cadastro, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Secretaria Municipal de Educação com os seguintes documentos: 

 * CPF do educando; 

 * Certidão de nascimento do educando; 

 * Registro Geral – Identidade do educando; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * 01 foto 3x4 do educando; 

 * Número de 02 (dois) telefones para contato com DDD 62; 

 * Declaração de matrícula da Unidade Escolar que estiver regularmente 

matriculado. 

 Principais etapas do serviço: 

 - Verificar em qual Unidade Escolar está matriculado; 

 - Levar os documentos relacionados à Secretaria; 

 - Após o cumprimento das etapas anteriores, o estudante estará apto para usufruir do 

serviço ofertado. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 981422560 -  Ronan Nunes Vieira  

 - E-mail: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br 
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- Presencial: Rua Natal Qd. 2 L. 4, Centro. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - PEAM 

 Público-alvo: 

 - Pessoas com faixa etária a partir de 17 (dezessete) anos. 

 Área responsável: 

 - Cleunice Leão, Coordenadora Pedagógica do PEAM. 

 O que é o serviço: 

 - Um programa que tem como objetivo principal a erradicação do analfabetismo no 

território municipal, instituído pela Lei nº. 426/2009. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais e responsáveis. 

 Matrícula: 

 - Devem ser realizados diretamente na Coordenação do Programa, com a servidora 

Cleunice Leão. 

 - A matrícula poderá ser feita até 02 (dois) meses antes do fechamento do módulo. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

Coordenação do Programa com os seguintes documentos: 

 * CPF do educando; 

 * Certidão de nascimento ou casamento do aluno; 
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* Registro Geral – Identidade do aluno, identificado como analfabeto; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Título eleitoral; 

 Principais etapas do serviço: 

 - Levar os documentos relacionados à Coordenação; 

 - Após o cumprimento da etapa anterior, o estudante estará apto para iniciar os 

estudos. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 9 8242-9350 

 - E-mail: cleuniceleao@hotmail.com  

 - Presencial: Avenida Rio Preto. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

PROGRAMA DE ESTÁGIO 

Ofertado: 

 - Vagas de estágio nos órgãos da Administração Pública Municipal. 

 Temas dos serviços: 

 - Promover o desenvolvimento sócio profissional do estudante, através do estágio, 

criado pela Lei nº. 726/2019. 

 Público-alvo: 

 - Estudantes de nível médio, superior e profissionalizante. 

 Área responsável: 
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- Secretaria Municipal de Educação, servidora Luciana de Araújo Vasconcelos. 

 O que é o serviço: 

 - Oportunidades de estágio para os estudantes desempenharem atividades práticas 

correlatas à sua formação e em conformidade com o projeto pedagógico do curso, sendo 

devido a cada estagiário contratado, Bolsa de Complementação Educacional e Auxílio 

Transporte. 

 Requisitos: 

 - Ter acima de 16 (dezesseis) anos (não tem limite de idade); 

 - Estar cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior; 

 Cadastro: 

 - O cadastro deve ser realizado diretamente no site do IEL (http://

sitedoestagio.com.br/sne/portal.xhtml), pelo próprio interessado;  

 - O cadastro poderá ser feito a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para participar do Processo Seletivo o estudante, pais ou responsáveis deve 

comparecer à Secretaria de Educação levando a documentação abaixo relacionada: 

 * Cópia do Registro Geral – Identidade do estudante; 

 * Cópia do CPF do estudante; 

 * Cópia do Título eleitoral; 

 * Declaração do semestre que está cursando e/ou comprovante de matrícula da 

instituição de ensino; 

 * Histórico Escolar; 
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* Currículo Vitae (duas vias), caso conste no currículo experiência e/ou curso, é necessário 

anexar comprovante do (s) mesmo (s). 

 * 02 fotos 3x4 do educando; 

 Principais etapas do serviço: 

 - Realizar o cadastro no site eletrônico do IEL; 

 - Levar os documentos relacionados à Secretaria, bem como a ficha de inscrição 

preenchida; 

 - Aguardar o Processo Seletivo; 

 - Se for selecionado, aguardar a validação do contrato de estágio. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 9 8162-6806 

 - E-mail: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br 

 - Presencial: Rua Natal Qd. 2 L. 4, Centro. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

TELECENTRO COMUNITÁRIO PAULO JOSÉ ALVES 

 Ofertado: 

 - Cursos: 

 * Introdução de Informática; 

 * Digitação; 

 * Windows; 

 * Word; 

 * Excel; 
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* PowerPoint. 

 Público-alvo: 

 - Pessoas com faixa etária a partir de 12 (doze) anos. 

 Área responsável: 

 - Lucirley Silva Lucas, Superintendente de Educação. 

 O que é o serviço: 

 - Um espaço que tem como principal objetivo promover ações de inclusão digital 

para os diferentes grupos sociais que frequentam o local. Equipado com computadores 

conectados à internet, para uso da comunidade em geral. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais e responsáveis. 

Matrícula: 

 - Devem ser realizados diretamente no Telecentro. 

 - A matrícula poderá ser feita nas 02 (duas) primeiras semanas de cada semestre (em 

janeiro e agosto). 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer ao 

Telecentro com os seguintes documentos: 

 * Cópia do CPF do aluno e do responsável legal quando o aluno for menor de idade; 

 * Cópia do Registro Geral – Identidade do aluno e do responsável legal quando o 

aluno for menor de idade; 

 * Cópia do Comprovante de Endereço com CEP; 

 Principais etapas do serviço: 
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- Levar os documentos relacionados ao Telecentro; 

 - Após o cumprimento da etapa anterior, o aluno estará apto para iniciar os estudos. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - Telefone: (62) 9 8107-9131 -  Lucirley  

 - E-mail: sec.educacao@altohorizonte.go.gov.br  

 - Presencial: Avenida Rui Barbosa, nº. 87, Centro. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTE E ATLETISMO 

 Atividades ofertas à comunidade: 

- Iniciação Esportiva – 04 a 08 anos (Turmas: Mistas); 

- Futebol soçaite– 07 a 13 anos (Turmas: Mistas); 

- Futsal – 07 a 16 anos (Turmas: Masculino e feminino); 

- Voleibol - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Handebol - 08 a 17 anos (Turmas: Masculino e Feminino); 

- Badminton - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Tênis de mesa - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Xadrez - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Atletismo - 07 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Natação - 04 a idade adulta (Turmas: Mistas);  

- Hidroginástica – 16 anos acima e terceira idade (Turmas: Mistas); 

- Atendimento com ginástica laboral e HiperDia (adultos e 3° idade) parceria com a 

Secretaria de Saúde; 
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- Violão - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Teclado - 08 a 16 anos (Turmas: Mistas); 

- Balé - 06 a 17 anos (Turmas: Mistas). 

Temas dos serviços: 

- Atividades esportivas, artísticas e culturais, atende crianças de 04 (quatro) aos 16 

(dezesseis) anos de idade, bem como, o atendimento a idade adulta e 3° idade, com 

atividades físicas, de saúde e bem-estar. Além da oferta aos finais de semana e feriados 

onde escola é aberta ao público, como um clube recreativo para a oferta de lazer e 

entretenimento, sendo disponibilizado o uso social do parque aquático, quiosques quadra 

poliesportiva, campos soçaite e salão de eventos, onde o mesmo é agendado para 

festividades e eventos particulares de toda a comunidade do município. Vale ressaltar que 

todo esse atendimento prestado a comunidade é de forma gratuita. 

 Público-alvo: 

 - Alunos e toda comunidade. 

 Área responsável: 

 - Secretaria Municipal de Educação (meio de semana e durante o período das aulas). 

- Finais de semana e feriados Secretaria Municipal de Administração (atendimento a 

comunidade com lazer, entretenimento e agendamentos). 

 O que é o serviço: 

 - Contribuir para a qualidade de vida, formação educacional, desenvolvimento 

social, psicomotor e afetivo, por meio da promoção de práticas esportivas, artísticas e 

culturais atuando em parceria com as redes de ensino regular, através da oferta das 

atividades complementares à educação formal. 

 Quem pode solicitar: 

 - Alunos, pais, responsáveis e comunidade num geral. 
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Matrícula: 

 - Devem ser realizadas diretamente na instituição escolar; 

 - Matrícula e transferência poderão ser feitas respeitando o período de abertura e 

encerramento das mesmas, mediante ao quantitativo de vagas disponíveis para cada 

atividade ofertada. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os alunos, pais ou responsáveis devem comparecer à 

instituição escolar com os seguintes documentos: 

 * Termo de guarda ou tutela (quando houver); 

 * CPF do responsável e do aluno; 

 * Certidão de nascimento do aluno; 

 * Registro Geral – Identidade do aluno e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

 * Título de Eleitor –do aluno (quando tiver) e responsável 

 * 02 foto 3x4 do aluno; 

 * Número de 02 (dois) telefones para contato com DDD 62; 

 * Atividade/período para a qual será solicitada a vaga/matrícula, considerando o 

horário que o mesmo frequenta a rede de ensino regular, sendo sua solicitação de vaga em 

horário adverso ao seu da escola formal. 

 Principais etapas do serviço: 

 - Verificar em qual atividade/período o aluno se enquadra; 

 - Levar os documentos relacionados à Instituição; 

             - Observar a disponibilidade de vagas mediante solicitação de matricula; 

 - Após o cumprimento as etapas anteriores, o aluno estará apto para iniciar as 

atividades na instituição escolhida. 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 
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William felix  - (62)98107-1273 

 - E-mail: escolamea.ah@hotmail.com 

 - Presencial: Rua Belém esquina com a Avenida Joaquim Sant Helena, N° 00 – 

Setor Sul. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  

SECRETÁRIA:  Graciely Martins Marçal Ferreira 

Superintendente de Comunicação: Amanda Marynara 

Superintendente de Turismo: Edivan Souza Fernandes Morais 

Superintendente de Assuntos Federativos: Ana Paula Ribeiro Frois 

Canais de comunicação: 

Telefone: (62) 3383-3100 / (62) 98186-0810 / (62) 98320-4411 / (62) 98155-4231 / (62) 

98226-4914 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: comunicacao@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

Departamento de Comunicação  

O que é o serviço? 

Diz respeito à interação e ao fluxo de informação relacionados a temas de interesse 

coletivo. O campo da comunicação pública inclui tudo que diga respeito às ações 

governamentais. De forma que atenda o interesse público e a necessidade de atendimento e 

exigências de cada cidadão. 

Quem pode solicitar? 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Toda a esfera pública municipal 

Quando solicitar? 

Quando houver a necessidade de produzir algum evento público e demais ações para a 

comunidade. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço: 

Ofício protocolado e encaminhado à Secretaria de Comunicação 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

As coberturas fotográficas, de cerimonial e demais realizações são atendidas 

prontamente no dia do evento. 

Principais etapas do serviço - passo a passo: 

O ofício deve ser protocolado, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 

Turismo, Comunicação e Assuntos Federativos solicitando o serviço desejado, e logo após 

o documento chegar à secretaria, no dia do evento, a equipe de comunicação se 

encaminhará ao local solicitado.  

Departamento de Turismo 

O que é o serviço? 

• Planejar, coordenar, implantar, acompanhar e avaliar as políticas de promoção do 

turismo; 

• Formular diretrizes para o desenvolvimento de ações que fomentem o turismo no 

município; 

• Difundir as atrações turísticas  

• Organizar permanentemente um inventário sobre o potencial turístico  

Quem pode solicitar? 

Toda a esfera pública municipal  
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Quando solicitar? 

Quando houver necessidade de atrações, instruções turísticas e demais ações do tipo. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço: 

Ofício protocolado e encaminhado à Secretaria de Comunicação 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

As demandas solicitadas são prontamente atendidas no dia do evento. 

Principais etapas do serviço - passo a passo: 

O ofício deve ser protocolado, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 

Turismo, Comunicação e Assuntos Federativos solicitando o serviço desejado, e logo após 

o documento chegar à secretaria, no dia do evento, a equipe de turismo se encaminhará ao 

local solicitado.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

SECRETÁRIO:  Edmar Ramos de Menezes Alvin 

Superintendente de Agricultura: Divaneila Rogério dias Borges 

Canais de comunicação: 

Telefone: 62 3383-3100 / (62) 9817-97512 

Endereço: Av. Rio Preto, Parque agropecuário, Setor Nossa Senhora Aparecida, S/N. 

E-mail institucional: sec.agricultura@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

• O que é o Serviço? 

Apoio à agricultura familiar, no atendimento ao pequeno e médio produtor rural, 

disponibilizando os serviços de melhorias de infraestrutura doas propriedades rurais. 
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• Quem pode solicitar os serviços? 

Os produtos, agricultores, pecuaristas, aquicultores, que estejam devidamente inseridos no 

cadastro de produtor rural na secretaria municipal de Agricultura, pecuária e pesca. 

• Quando pode ser solicitado os serviços? 

Com antecedência de 15 dias. 

• Canais de atendimento para solicitar os serviços? 

Telefones: (62) 9 8220-3154  

E-mail: sec.agricultura@altohorizonte.go.gov.br  

Presencial: Av. Rio Preto, Setor Nossa Senhora Aparecida 

Horário de Funcionamento: 07:00hs às 17:00hs 

• Quais documentos para a solicitação dos serviços? 

CPF 

Identidade  

Comprovante de endereço. 

Inscrição Estadual 

• Prazo de prestação de serviços da Secretaria? 

De acordo com o cronograma de atendimento, por ordem de inscrição dos interessados. 

• Principais etapas de serviços- passo a passo: 

Solicitação, programação e execução 

• Quadro de Funcionários 

            Nome: Edmar Ramos de Menezes Alvin 

Cargo: Secretário de Agricultura 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Função: São Atribuições da Secretaria e valorizar o homem do campo fomentar o 

aumento da produtividade do setor agropecuário e auxiliar e orientar o agricultor.  

            Telefone: (62) 9817-97512 

Nome: Divaneila Rogério dias Borges 

Cargo: Superintendente de Agricultura   

Telefone:(62) 98140-0883 

Nome: Junior Fernandes de Azevedo 

Cargo: Superintendente de Fiscalização Animal   

Telefone: (62)98234-8559 

Função: A função e de inspeção de produtos de origens animal sendo subordinado à 

secretaria de Agricultura. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

SECRETÁRIO:  Ecivan Araujo Gomes 

Superintendente de Serviços Urbanos: Wagner Correia 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 982149152 / 98181-5940 

Endereço: - Av. Rio Preto, Parque agropecuário, Setor Nossa Senhora Aparecida, S/N. 

E-mail institucional: sec.servicosurbanos@gmail.com 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

Tipos de atendimento: 

- Funciona em horário comercial, sendo segunda a sexta das 07:00 as 11:00 e  13:00 as 

17:00 horas. 

Público-alvo: 
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População Alto Horizontina 

O que é o serviço: 

- Ofertado: 

 À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos compete entre outras as atribuições de 

planejar e gerenciar a execução de obras e serviços de limpeza urbana e de infra-estrutura 

urbana e rodoviária, compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e 

parques, cemitérios municipais, as rodovias municipais; além de outras competências e 

atribuições inerentes à infra-estrutura rodoviária existente e aquela decorrente de sua 

expansão; programar, gerenciar e supervisionar atividades relacionadas a áreas ajardinadas, 

a arborização urbana e atuar de forma integrada com os demais órgãos do Governo 

Municipal, especialmente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

além de coordenar as atribuições das Diretorias a ela subordinadas. 

Documentação necessária para solicitar o serviço: 

Para solicitar os serviços da secretaria, o interessado deve comparecer na secretaria com os 

seguintes documentos: 

 * CPF do responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

Principais etapas do serviço: 

Poda de árvores  

Pinturas de meio fio  

Roçagens e limpezas de terrenos baldios. 

Manutenção da malha asfaltica ( tapa buraco ) 

Varrição manual de logradouros públicos 
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Coleta de entulhos  

Aplicações de veneno para combater pragas e demais insetos 

Limpeza de entulhos com pá carregadeira e caminhão basculante 

Coleta de ossos de animais e carcaças no estabelecimento comercial. 

Coleta de lixo domiciliar segunda a sábado  

Serviços com caminhão pipa  

Limpeza e manutenção em todas as praças e jardim  

Limpeza e manutenção nos gabiões e bueiros 

Viagens com materiais recicláveis (coleta de pneus) 

Coleta de entulhos de construção com caçamba metálica  

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

Ecivan Araujo Gomes – Telefone: (62) 982149152 

 - E-mail: sec.servicosurbanos@gmail.com 

 - Presencial: Av. Rio Preto, Parque agropecuário, Setor Nossa Senhora Aparecida, S/

N. 

 Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS 

SECRETÁRIA:  Ivonete Rodrigues Frois 

Superintendente de Arrecadação: Luciana de Araújo Vasconcelos 

FISCAL MUNICIPAL: Júnior Ramos de Menezes 

Canais de comunicação:  

Telefone: 3383-3110 / (62) 98273-5313 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: arrecadacao@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

PÚBLICO ALVO: Usuário do Poder Executivo municipal 

O QUE É O SERVIÇO: Cadastro; Emitir; Atuar/Autuar; 

QUEM PODE SOLICITAR: Cidadão Brasileiro e Naturalizado (maior e capaz) 

PRINCIPAIS ETAPA DE SERVIÇOS: Cadastrar e emitir 

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 

PRINCIPAIS ETAPA 

DE SERVIÇOS

Cadastrar e emitir

1.0 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

1.1 COMPENSAÇÃO

a)-Requerimento Processo protocolo (deferido); 

b)-Documentos eludidos (agente passivo);

1.2 REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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a)-Requerimento Processo protocolo; 

b)-Documentos eludidos (agente passivo); 

c)-Despacho fundamentado (Núcleo de Levantamento 

Socioeconômico, “deferido”); 

d)-Comissão Julgadora (Parecer “deferido”);

1.3 CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA

a)-Requerimento Processo protocolo (deferido); 

b)-Documentos eludidos (agente passivo);

2.0 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2.1 RESTITUIÇÃO (REST)

a)-Requerimento; 

b)-Nota fiscal (cancelada); 

d)-Declaração de cancelamento do Tomador (quando 

empresa);

2.2 PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS (ISSQN-ISTI-

IPTU-TAXAS)

a)-Requerimento 

b)-Homologação (assinatura), proprietário do Cadastro 

imobiliário, no Esquema de parcelamento de débito 

confessado; 

c)-Homologação (assinatura), proprietário do Cadastro 

imobiliário, na Declaração de confissão espontânea de 

débitos tributário;

2.3 DÍVIDA ATIVA (Termo de inscrição da Dívida ativa)

a)-Encerrado  o exercício financeiro o órgão competente 

providenciará, imediatamente, a inscrição dos débitos fiscais 

na Dívida Ativa, por contribuinte.

2.4 CERTIDÃO NEGATIVA

a)-CPF ou CNPJ; 

b)-CCI (certidão de cadastro de imóvel, “quando 

imobiliário”);

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

3.0 PARTE PROCESSUAL

3.1 DEFINITIVIDADE E EXECUÇÃO DAS DECISÕES 

(DUAM-SANÇÃO)

a)-Não sujeitas a recurso de ofício, esgotado o prazo para 

recurso voluntário; 

b)-No caso de recurso voluntário parcial, tornar-se-á 

definitiva, desde logo, a parte da decisão que não tenha sido 

objeto de recurso.

3.2 CONSULTA

a)-Requerimento; (Processo protocolo, os fatos, de modo 

concreto e sem qualquer reserva, em relação aos quais o 

interessado deseje conhecer a aplicação da legislação 

tributária); 

b)-Documentos eludidos (agente passivo);

4.0 INSCRIÇÃO NO CADASTRO

4.1 MUNICIPAL
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a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo); 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-CARTÃO CNPJ (dispensado para autônomo); 

e)-Comprovante de endereço deste município; 

f)-Autorização e ou Contrato de aluguel; 

g)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

h)-Requerimento empresarial e ou Contrato social; 

i)-Alvará sanitário (caso necessário); 

j)-Alvará Corpo de bombeiro (dispensado p/ SIMEI 

residencial); 

k)-Alvará ambiental (caso necessário); 

l)-Certificado de ANTT (caso necessário); 

m)-Certidão GLP (caso necessário); 

n)-Auto de inspeção (deferido);

4.2 INTERMUNICIPAL

a)-Cadastramento em Nota fiscal eletrônica via Website 

(pelo contribuinte);

5.0 “INTER VIVUS” (ISTI)

5.1 QUITAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA (Centro; Basílio; Sul; 

N.S.A.; Industrial)

a)-Título de Posse legítima (Sec. Ass. Social-DOAÇÃO/

REGULARIZAÇÃO); 

b)-Declaração de Posse do Imóvel (Sec. Ass. Social-

DOAÇÃO/REGULARIZAÇÃO); 

c)-Termo Cessão de direito real de Uso de Bem imóvel (Sec. 

Ass. Social-DOAÇÃO);

5.2 ITBI (aquisição)
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a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF ou CARTÃO CNPJ; 

c ) -Con t r a to e ou Rec ibo de compra e venda 

(Reconhecimento de firma da assinatura em Cartório) ou 

Cópia de Comprovante transação bancária; 

d)-Recibo-ITR (últimos 3 meses-caso rural); 

5.3 DESMEMBRAMENTO/REEMEMBRAMENTO

a)-requerimento; 

b)-RG, CPF; 

c)-Escritura pública; 

d)-Memorial descritivo; 

e)-Certidão de débito municipal (negativa);

6.0 IPTU

6.1 SEGUNDA VIA

a)-CPF ou CCI (Certidão de cadastro de imóvel);

7.0 CADASTRO IMOBILIÁRIO

7.1 ZONA URBANA

a)-RG, CPF; 

a)-Título de propriedade ou do compromisso de compra e 

venda, para as necessárias anotações;

8.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

8.1 OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

a)-publicar previamente no órgão de imprensa oficial ou 

jornal de grande circulação, edital para a execução das obras 

públicas, o qual, entre outros elementos julgados 

necessários, conterá; OU Notificar o proprietário ou 

enfiteuta do imóvel beneficiado, do lançamento da 

Contribuição de Melhoria devida.

9.0 T  A  X  A  S (LICENÇAS)

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

9.1 LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

D E E S TA B E L E C I M E N T O S C O M E R C I A I S , 

INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

SIMILARES OU ATIVIDADES DECORRENTES DE 

PROFISSÃO, DE ARTE OU OFÍCIO

a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo); 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-CARTÃO CNPJ (dispensado para autônomo); 

e)-Comprovante de endereço deste município; 

f)-Autorização e ou Contrato de aluguel; 

g)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

h)-Requerimento empresarial e ou Contrato social; 

i)-Alvará sanitário (caso necessário); 

j)-Alvará Corpo de bombeiro (dispensado p/ SIMEI 

residencial); 

k)-Alvará ambiental (caso necessário); 

l)-Certificado de ANTT (caso necessário); 

m)-Certidão GLP (caso necessário); 

n)-Auto de inspeção (deferido);

9.2 EXERCÍCIO OU ATIVIDADE EVENTUAL OU 

AMBULANTE
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a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo); 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-CRLV (Veículo motorizado ou Não motorizado); 

e)-CARTÃO CNPJ (dispensado para autônomo) 

f)-Comprovante de endereço deste município; 

g)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

h)-Requerimento empresarial e ou Contrato social; 

i)-Alvará sanitário (caso necessário); 

j)-Alvará ambiental (caso necessário); 

k)-Certificado de ANTT (caso necessário); 

l)-Auto de inspeção (deferido); 

9.3 EXECUÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTO

a)-Ofício encarregado; (Requerimento Processo protocolo 

deferido, após check-in);

9.4 OCUPAÇÃO EM ÁREAS SEM VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS
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a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo); 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-Atestado de antecedentes criminais; 

e)-Carteira de saúde; 

f)-Cartão CNPJ e CCE (dispensado para autônomo); 

g)-Comprovante de Endereço; 

h)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

i)-Requerimento empresarial e ou Contrato social; 

j)-Alvará sanitário (caso necessário); 

k)-Alvará ambiental (caso necessário); 

l)-Certificado de ANTT (caso necessário); 

n)-Auto de inspeção (deferido); 

9.5 FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PRESTADORES DE 

SERVIÇOS, PROFISSIONAIS E SIMILARES, EM 

HORÁRIO ESPECIAL
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a)-Requerimento; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo) 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-CARTÃO CNPJ (dispensado para autônomo) 

e)-Comprovante de endereço deste município; 

f)-Autorização e ou Contrato de aluguel; 

g)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

h)-Requerimento empresarial e ou Contrato social; 

i)-Alvará sanitário (caso necessário); 

j)-Alvará Corpo de bombeiro (dispensado p/ SIMEI 

residencial); 

k)-Alvará ambiental (caso necessário); 

l)-Certificado de ANTT (caso necessário); 

m)-Certidão GLP (caso necessário); 

n)-Auto de inspeção (deferido); 

9.6 EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE EM 

GERAL

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

a)-Requerimento; 

I-Natureza da publicidade e propaganda; 

II-Local da exploração e dimensões; 

III-Localização mediante croquis, quando se tratar de 

colocação ou afixação de “out-doors”, tabuletas e painéis; 

b)-RG, CPF e ou Identidade profissional (caso autônomo); 

c)-Emancipação e ou Doc. do representante legal (Menor de 

18 anos); 

d)-CARTÃO CNPJ (dispensado para autônomo); 

e)-Comprovante de endereço deste município; 

g)-Certidão do Microempreendedor (optante SIMEI); 

h)-Requerimento empresarial e ou Contrato social (caso 

optante); 

i)-Auto de inspeção (deferido); 

9.7 AMBIENTAL

a)-Ofício encarregado; (Requerimento Processo protocolo 

deferido, após check-in);

9.8 SIM (Serviço de Inspeção Municipal)

a)-Ofício encarregado; (Requerimento Processo protocolo 

deferido, após check-in);

9.9 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

a)-Ofício encarregado; (Requerimento Processo protocolo 

deferido, após check-in);

10.0 EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS

a)-Conhecimento ou processo mecânico, na ocasião em que 

o ato ou fato for praticado, assinado ou visado, ou em que o 

instrumento formal for protocolado, expedido, anexado, 

desentranhado ou de volvido.

11.0 SERVIÇOS URBANOS
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a)-O sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do 

domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel 

edificado ou não, situado em via ou logradouro público, em 

que haja a prestação dos serviços mencionados no parágrafo 

único do artigo 380 do Código de Tributos.

12.0 ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

12.1 Serviços; Comercial; Industrial (Emissão).

a)-DUAM pago (apartir do dia: 15/01);

13.0 TERMO

13.1 Habite-se

a)-Ofício encarregado; (Requerimento Processo protocolo 

deferido, após check-in);

14.0 ISENÇÃO

14.1 APOSENTADOS E VIÚVAS

a)-Requerimento; 

b)-CPF ou CCI (Certidão de cadastro do imóvel); 

c)-Comprovante de renda familiar; 

d)-Escritura do imóvel; 

e)-Inspeção do Fiscal municipal (deferido);

15.0 CANCELAMENTO

15.1 Nota fiscal eletrônica (somente erro no Tomador/até 5º dia 

útil do mês)

a)-Requerimento; 

b)-Nota fiscal (cancelada); 

d)-Declaração de cancelamento (Tomador);

15.2 REST (restituição)

a)-Requerimento; 

b)-Nota fiscal (cancelada); 

d)-Declaração de cancelamento (Tomador);

16.0 INCENTIVO FISCAL

16.1 ISSQN (PROGRAMA CRESCER)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 

SECRETÁRIO:  Carlos George Costa Santos 

Superintendente de Segurança Patrimonial e Urbana: Evando Pereira dos Santos 

Superintendente de Proteção e Defesa Civil: Nilva Lima da Silva 

Superintendente de Segurança Institucional: Iure de Souza Santos 

Direito Municipal de Transito e Transportes: William Farias da Cruz 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 98217-4676 / (62)98187-0666 / (62)  

Endereço: Av. Ribeiro Otoni n 32 - Centro 

E-mail institucional: semusp@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

1. o que é a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil-SEMUSP; 

2. como se organiza; 

3. onde e como atua; 

4. os serviços disponibilizados à sociedade; e  

5. as formas como eles podem ser acessadas. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao realizar a divulgação de seus serviços, a SEMUSP cumpre o previsto na 

Diretriz Estratégica do PE 2019-2020, caracterizada como APROXIMAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL.  

a)-Requerimento (Enquadramento em LEI M. 717/2018) 
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Com isso estreita-se o contato com o cidadão, seu principal USUÁRIO, 

inserindo-o nos processos internos e permitindo-lhes, dessa forma, o exercício do 

controle social sobre o órgão, traduzido como fator indispensável para o sucesso 

das atividades, dentro de um padrão de excelência, uma vez que possibilita o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho de sua missão institucional. 

3. QUEM SOMOS? 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 

CIVIL  

Compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo 

responsável por planejar e gerir as políticas públicas de segurança no município de 

Alto Horizonte-GO. 

NOSSAS ATRIBUIÇÕES 

→ estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança no Município de 

Alto Horizonte-GO; 

USUÁRIO SERVIÇO PÚBLICO

Pessoa física ou jurídica que se 

beneficia ou utiliza, efetiva e 

potencialmente, de serviço público. 

(Lei 13.460/2017-Código de Defesa 

do Usuário dos Serviços Públicos)

Atividade administrativa ou de 

prestação direta ou indireta de bens e 

serviços à população, exercida por 

órgão ou entidade da administração 

pública. 

(Lei 13.460/2017-Código de Defesa 

do Usuário dos Serviços Públicos)
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→ desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão, 

articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando 

organizar e ampliar a capacidade de defesa da população; 

→ atuar no planejamento das ações de prevenção de desastres naturais, 

antropogênicos e mistos, de maior prevalência no Município, realizando estudos 

para reduzir riscos de desastres 

→ planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar a educação, o policiamento e a 

fiscalização do trânsito, no âmbito do Município, respeitados os limites de sua 

competência 

NOSSOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

MISSÃO 

→ Planejar e gerir as políticas públicas de segurança pública no município de Alto 

Horizonte-GO. 

            VISÃO DE FUTURO 

→ Ser referência nacional no conceito de segurança inteligente com uso de 

tecnologia. 

VALORES 

→ Comprometimento;  

→ Ética;  

→ Integração;  

→ Inovação;  

→ Participação social; 

→ Tecnicidade; e 

→ Transparência.  

ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SEMUSP 
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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E URBANA 

ATRIBUIÇÕES 

→ atuar como órgão de direção operacional das ações relacionadas à segurança 

dos próprios Municipais, da comunidade e da circulação viária; 

→ gerenciar e coordenar as políticas de uso das informações relativas ao Sistema 

de monitoramento e vigilância eletrônica por câmeras. 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

ATRIBUIÇÕES 

→ coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC) no âmbito local, em articulação com a União e o Estado. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA 

PREFEITURA 

ATRIBUIÇÕES 

→ coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no 

âmbito institucional e atuar na segurança pessoal do Prefeito; 

→ planejar e coordenar a participação do Chefe do Executivo em eventos, dentro e 

fora do município, em articulação com a Secretaria de Comunicação, Turismo e 

Assuntos Federativos; 

DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

              ATRIBUIÇÕES 

→ planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e 

de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 

ciclistas; 

→ implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário; 

→ Fiscalizar a fixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob 

a circunscrição do Município, determinando a retirada de qualquer obstáculo que 

prejudique a visibilidade e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha 

colocado obedecido o disposto no art. 94 CTB; 

→ autorizar a utilização de vias públicas, sua interdição parcial ou total, 

permanente ou temporária, além de autorizar a exploração de serviços de 

caçambas e container nas vias públicas, bem como estabelecer desvios ou 

alterações do tráfego de veículos, e ainda, regulamentar velocidades superiores ou 

inferiores às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

4. EM QUE, COMO E QUANDO PODEMOS AJUDÁ-LO 

SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO URBANO-SISMOU 
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Descrição  

→ Serviço de disponibilização de imagens para investigações criminais, 

administrativas e judiciais; 

→ As imagens ficam salvas por 20 dias. 

Taxa 

→ Sem custo 

Documentos Necessários  

→ Serviço requisitado por ofício, preenchimento do termo de solicitação de 

imagens ou termo de cedência de imagens, mediante a apresentação do registro/

boletim de ocorrência 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão 

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Prazo Máximo 

→ O prazo médio é de 48 horas, variando em função da quantidade de câmeras a 

serem visualizadas, horário e local da ocorrência 

Unidade responsável 

→ Superintendência de Segurança Patrimonial e Urbana 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 
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Telefone 

→  

INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA 

Descrição  

→ Conforme previsão legal, nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 

interromper a livre circulação, ou colocar em risco a segurança, pode ser iniciada 

sem autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

Dessa forma, o interessado em utilizar a via pública para evento ou obra deve 

proceder a solicitação através de requerimento à Divisão Municipal de Trânsito e 

Transportes-DMTT, com antecedência de 30 (trinta) dias para que seja avaliada 

pelo setor operacional e, caso haja viabilidade, emitir a autorização. 

É importante destacar que em tais solicitações, deve estar evidenciado o caráter de 

interesse público. Assim, não se admite, por exemplo, uma pessoa querer interditar 

parte da rua para promover uma festa particular. 

Taxa 

→ Sem custo para a autorização de interdição de via 

Documentos Necessários  

→ Requerimento contendo dados pessoais do interessado, descrevendo a 

necessidade e o local, com ponto de referência. 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão ou pessoa jurídica 

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

Prazo Máximo 

→ 30 (trinta) dias 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – IMPLANTAÇÃO / REPARO 

Descrição  

→ Utilizar esse serviço para fazer pedido de pintura de sinalização de solo em 

local onde ainda não existe. Os interessados poderão pedir aqui a pintura da via 

pública para fazer os sinais de pare, garagem, faixa de pedestre, vagas 

regulamentadas (idoso, p.n.e., carga e descarga, curta duração) etc.. 

Taxa 

→ Sem custo  

Documentos Necessários  

→ Requerimento contendo dados pessoais do interessado, descrevendo a 

necessidade de pintura e o local, com ponto de referência. 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão  

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 
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Prazo Máximo 

→ Para deferimento ou indeferimento do pedido, o prazo de é 30 dias. Para 

implantação, o prazo dependerá dos procedimentos internos e programação da 

DMTT 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

SINALIZAÇÃO VERTICAL – IMPLANTAÇÃO / REPARO 

Descrição  

→ Utilizar esse serviço para fazer pedido de instalação de placas de sinalização 

em local onde ainda não existe. Os interessados poderão pedir aqui a colocação de 

placas de pare, sentido de via, proibido estacionar, vagas regulamentadas (idoso, 

p.n.e., carga e descarga, curta duração) etc. 

Taxa 

→ Sem custo  

Documentos Necessários  

→ Requerimento contendo dados pessoais do interessado, descrevendo a 

necessidade e o local, com ponto de referência. 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão  
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Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Prazo Máximo 

→ Para deferimento ou indeferimento do pedido, o prazo de é 30 dias. Para 

implantação, o prazo dependerá dos procedimentos internos e programação da 

DMTT 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

LOMBADA – COLOCAÇÃO / RETIRADA / MANUTENÇÃO 

Descrição  

→ Os interessados poderão solicitar a construção, retirada ou manutenção de 

lombada em via pública. A construção e retirada da lombada, bem como qualquer 

outro tipo de redutor de velocidade, somente é realizada após estudo pela 

Engenharia de Tráfego, seguindo normas vigentes previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro e regulamentações específicas. O local deverá apresentar características 

de acordo com as especificações exigidas pela Resolução 600/16 CONTRAN. A 

manutenção referente à pintura (sinalização horizontal) e placas (sinalização 

vertical) da lombada deverá ser solicitada através dos serviços Sinalização de Solo 

ou Implantação ou Manutenção de Placas. 
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Taxa 

→ Sem custo  

Documentos Necessários  

→ Requerimento contendo solicitação de estudo de viabilidade, endereço com 

número ou referência de onde seria a lombada e se possível a anuência dos 

moradores do local solicitado. 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão  

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Prazo Máximo 

→ Para deferimento ou indeferimento do pedido: mínimo de 20 dias, variando de 

acordo com os estudos que as características do local exigirem. Para implantação: 

dependerá dos trâmites e prazos de licitação. 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

AUTORIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE CAÇAMBA DE 

ENTULHO 
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Descrição  

→ Para o estacionamento de caçambas em vias de trânsito é necessário solicitar 

autorização especial da DMTT. 

Taxa 

→ Sem custo  

Documentos Necessários  

→ Solicitar autorização com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão  

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Prazo Máximo 

→ Para deferimento ou indeferimento do pedido: 48 (quarenta e oito) horas. 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

VEÍCULO EM ESTADO DE ABANDONO 
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Descrição  

→ Reclamação sobre a presença de veículos em estado de abandono na via 

pública. 

Taxa 

→ Sem custo  

Documentos Necessários  

→ Requerimento constando o local em que o veículo está em estado de abandono 

e as características do veículo (Marca/Modelo, Cor, Placa, Município). 

Observação: Instruir o requerimento com foto (s) do veículo, se possível 

Quem pode solicitar  

→ Qualquer cidadão  

Requisito para atendimento 

→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Prazo Máximo 

→ 48 (quarenta e oito) horas para verificação. 

Unidade responsável 

→ Divisão Municipal de Trânsito e Transportes 

Local e horário de atendimento  

→ Avenida Ribeiro Otoni, nº 32, Setor Central; 

→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 

SECRETÁRIO: Willian Rodrigues de Melo 

Superintendente de Desporto e Lazer: Clark Willis de Lima Tavares 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 98265-9508  

Endereço: Av. Rio preto Qd. 01 LT 02, setor Nossa senhora Aparecida 

E-mail institucional: sec.esportes@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

APRESENTAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer é executada pelo Secretario de 

Desporto e Lazer, Marcos Rodrigues Flois, com apoio do Gestor do Município Sr. Luiz 

Borges da Cruz. O plano de ação anual para 2020 é baseado no controle social e primazia 

de responsabilidade do município. Centralizando suas ações nos desportistas, e 

principalmente nas aulas de iniciação esportiva e os projetos já apresentados, atendendo 

todas as idades, entidades públicas e privada. 

TRABALHO PARA O ANO DE 2020 ATIVIDADES EXISTENTÊNTES NO 

MUNICIPIO:  

• TREINAMENTO DE FUTSAL: 

Composta pelo Professor: Leandro Divino Medeiros. As atividades desenvolvem trabalho 

social de integração, iniciação esportiva e treinamento de futsal masculino nas categorias: 

sub -9, sub – 13, sub – 15 e sub – 17 e treinamento de futsal feminino: sub – 10, sub – 13, 

sub – 15 e sub – 17, atendendo cerca de 130 crianças, e adolescentes de Alto Horizonte - 

Goiás. Local de atendimento, ginásio Poli Esportivo Emivaldo Sebastião Borges. 
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• TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO: 

Composta pelo Professor: Luiz Carlos da Silva. As atividades desenvolvem trabalho social 

de integração, atendendo cerca de 80 crianças, e adolescentes, sub-13, sub-15, sub-17 e 20, 

de Alto Horizonte - Goiás. Local de atendimento, Estádio Municipal Manoel Soares França. 

• TREINAMENTO DE CARATÊ 

Composta pelo Professor: Osmilton Guilherme Lopes. As atividades desenvolvem 

trabalho social de integração, atendendo cerca de 50 crianças, e adolescentes de Alto 

Horizonte - Goiás. Local de atendimento, Quadra Poli Esportivo do Clube Recreativo. 

• TREINAMENTO DE CAPOEIRA: 

Composta pelo Professor: Ronaldo Alves. As atividades desenvolvem trabalho social de 

integração, atendendo cerca de 40 crianças, e adolescentes de Alto Horizonte - Goiás. Local 

de atendimento, Feira coberta, centro de Alto Horizonte. 

•  TREINAMENTO QUADRA E CAMPO DE AREIA PARQUE DA BIQUINHA: 

Composta pelo Professora: Claudia Martins. As atividades desenvolvem trabalho social de 

integração, atendendo cerca de 50 crianças, e adolescentes nas categorias de base do Futsal 

e quadra de Areia de Alto Horizonte - Goiás. Local Parque da Biquinha 

• TREINAMENTO, DANÇA ZUMBA:  

Composta pelo Professor: Cleidson Bueno Fernandes. As atividades desenvolvem 

trabalho social de integração, atendendo cerca de 70 adolescentes e adultos de Alto 

Horizonte - Goiás. Local de atendimento, Feira coberta, centro de Alto Horizonte. 

2-EVENTOS A SEREM REALIZADOS. 

1. Planejamento; 
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2. Projeto início das aulas de treinamento e iniciação esportiva; 

3. Projeto campeonato intermunicipal de futsal; 

4. Projeto campeonato Intermunicipal de futebol de Campo.  

5. Projeto copa municipal de futsal categorias de base; 

6. Projeto copa mensalista de Futsal; 

7. Projeto copa Rural de futebol, (várzea);  

8. Projeto campeonato Médio norte de futebol amador (Lidengo) ou Liga do Norte, 

Valdeir, a decidir; 

9. Projeto torneio de Caratê e capoeira (municipal); 

10. Projeto etapa do campeonato Goiano de Caratê em Alto Horizonte;   

11. Projeto curso de reciclagem para professores de educação física;  

12. Projeto olimpíadas de enceramento dos projetos esportivos primeiro semestre; 

2º Etapa. 

1. Projeto campeonato médio norte de futebol veteranos; 

2. Projeto Corrida de Carte; 

3. Projeto esportivo nos setores; 

4. Projeto campeonato de futsal categorias de base (Liga do Norte); 

5. Projeto campeonato municipal de futsal; 

6. Projeto olimpíadas de enceramento dos projetos esportivos segundo semestre; 

2.2- REALIZÃÇÕES DAS COMPETICÕES: 

As competições são realizadas de acordo o Plano Trabalho Anual. (PTA). As atividades são 

desenvolvidas pela equipe de funcionários da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. 
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2.3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TREINADORES. 

1. Organização das equipes das categorias de base. 

2. Arbitragem das competições infantis. 

3. Organização dos eventos. 

4. Reuniões das competições. 

5. Treinamento nas escolinhas. 

6. Reuniões diversas 

7. Eventos pontuais. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SECRETÁRIO:  Silas Fernandes Dourado 

Superintendente de Meio Ambiente: Luiz Fernando Martins Lopes 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 98323-9555 / (62) 98115-0341 

Endereço: Rua 03, Qd. 06 - Residencial José Basílio, Alto Horizonte- Go 

E-mail institucional: semma@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 

  

Descrição do Serviço: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA, é um órgão de execução programática 

do Sistema Municipal de Meio Ambiente, responsável pela implementação e execução das 

políticas públicas do município para preservar e proteger o meio ambiente, tendo como 

atribuições: 

✓ Definir, implantar e administrar os espaços geográficos e seus componentes a serem 

especialmente protegidos; 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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✓ Incentivar a execução de pesquisas e capacitação tecnológica para a resolução dos 

problemas ambientais locais e disponibilizar as informações sobre estas questões; 

✓ Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Município e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa de material genético; 

✓ Preservar o equilíbrio do ecossistema local, promovendo o seu manejo sustentável, 

assim como sua restauração; 

✓ Proteger e preservar a biodiversidade; 

✓ Promover a captação de recursos financeiros junto a órgãos e entidades públicas e 

privadas e orientar a aplicação destes em atividades relacionadas com a preservação, 

conservação, recuperação e pesquisa ambiental, assim como melhoria da qualidade 

de vida da população local; 

✓ Estimular e contribuir para a recuperação de vegetação em áreas urbanas, 

objetivando, especialmente, atingir índices mínimos de cobertura vegetal; 

✓ Aprovar, mediante licença prévia, de instalação e/ou de funcionamento, planos, 

programas, atividades e obras públicas ou privadas, que possam causar impacto 

significativo ao meio ambiente nos limites do território do Município, nos termos da 

legislação em vigor; 

✓ Manifestar-se oficialmente, em caráter deliberativo e com base em parecer técnico, 

sobre a qualidade, condições e viabilidade ambiental de empreendimentos efetiva e 

potencialmente poluidores, com impacto ambiental no município, em 

procedimentos  

✓ de licenciamento ambiental de competência dos órgãos Estaduais ou Federais, sob 

pena de nulidade das licenças eventualmente emitidas; 

✓ Exigir, sempre que necessário, a adoção de medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor antes do início da 

implantação do empreendimento, tanto nos licenciamentos de sua competência, 

como nos de competência estadual ou federal; 
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✓ Convocar audiências públicas, nos termos da legislação em vigor, conforme 

dispuser a regulamentação desta lei, para informar e ouvir a opinião da população 

local a respeito de planos, programas, atividades e obras públicas ou privadas 

potencialmente causadoras de impactos ambientais no Município, assim como sobre 

as medidas mitigadoras e compensatórias a serem exigidas; 

✓ Assessorar o Poder Executivo Municipal nas questões relativas ao uso do solo 

urbano ou rural e demais temas relacionados à proteção, conservação e recuperação 

do meio ambiente; 

✓ Celebrar com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que tenham 

cometido infrações ambientais no Município, Termos de Ajustamento de Conduta, 

nos termos da legislação em vigor, objetivando a paralisação e a recuperação dos 

danos ambientais; 

✓ Articular com os órgãos executores da política de saúde no Município, e demais 

áreas da administração pública municipal, os planos, programas e projetos, de 

interesse ambiental, visando uma eficiente integração, bem como a adoção de 

medidas pertinentes, especialmente as de caráter preventivo, no que diz respeito aos 

impactos ambientais sobre a saúde pública, inclusive em ambiente de trabalho. 

Endereço:  

Rua 03, Qd. 06, Lt. 06, SN, Residencial José Basílio 

Email: semma@altohorizonte.go.gov.br / semma.ah@hotmail.com 

Horário de funcionamento: 07 :00h às 11 :00h e 13:00h às 17:00h. 

1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

O que é o serviço: 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas e as entidades das administrações públicas federal, 

estadual ou Municipal, localizadas no município, cujas atividades utilizem recursos  
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primários ou secundários e possam ser causadoras efetivas ou potenciais de poluição ou 

degradação ambiental Local, estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal. 

Tipos de licença Ambiental? 

• Licença Ambiental Municipal Prévia - Solicitada no planejamento da implantação, 

alteração ou ampliação do empreendimento. Ela não autoriza a instalação do projeto, e sim 

aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza sua localização e concepção 

tecnológica. A validade desta licença é de 01 ano. 

• Licença de Instalação- Autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento. A 

validade desta licença é de 01 ano. 

• Licença de Funcionamento / Licença de Operação - Autoriza o início do funcionamento 

da obra/empreendimento. É concedida após a vistoria de verificação de todas as exigências 

e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram atendidos. A validade desta licença 

é de 02 anos. 

• Registro de Licenciamento Municipal – Aplica-se as atividades ou empreendimentos de 

baixo potencial poluidor que não se enquadram no Licenciamento Ambiental Municipal 

Simplificado. 

• Licença Ambiental Municipal Simplificada – Aplica-se a atividades ou empreendimentos 

de baixo/médio impacto potencial. A validade desta licença será de 01 ano. 

• Licença Ambiental Municipal para Limpeza de Pastagens: Será concedida em 

propriedades rurais cuja vegetação arbórea existente seja de baixo rendimento lenhoso ou 

não apresente rendimento lenhoso. A validade desta licença será de 01 ano. 

• Licença Ambiental Municipal para Corte de Árvores Sadias e Mortas: Será concedida 

para corte de árvores em zona urbana e rural com justificativa plausível. A validade desta 

licença será determinada pela SEMMA. 

Documentação necessária para emissão de Licenças Ambientais: 

•No processo de licenciamento os estudos ambientais são elaborados pelo empreendedor e 

entregues a Secretaria para análise e deferimento; 
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• Para cada etapa do licenciamento há estudos específicos a serem elaborados. 

Público alvo? 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas e as entidades das administrações públicas federal, 

estadual ou Municipal, localizadas no município, utilizadoras de recursos naturais de 

acordo com o anexo único da resolução 02/2016 do CEMAM; 

Quando solicitar? 

O licenciamento deve ser solicitado antes da localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

• E-mail: semma@altohorizonte.go.gov.br 

• Presencial: Rua 03, Qd. 06, Lt. 06,  Residencial José Basílio, de segunda a sexta-feira, das 

7:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h. 

2. DOAÇÃO DE MUDAS 

O que é o serviço: 

Para estimular a arborização na Zona Urbana e Zona Rural de Alto Horizonte a SEMMA 

faz doação de muda de árvore seguindo as diretrizes do Código de Meio Ambiente. 

Quem pode solicitar? 

Moradores da zona urbana e rural do município de Alto Horizonte. 

Requisitos e Documentos Necessários 

É necessário ir até a sede da SEMMA munido de documentos pessoais e comprovante de 

endereço. 

Com a autorização em mãos, o solicitante vai até o viveiro pegar a muda. 

O plantio deve acontecer em até dez dias. 
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O plantio é passível de fiscalização. 

Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencial: Rua 03, Qd. 06, Lt. 06,  Residencial José Basílio, de segunda a sexta-feira, das 

7:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h. 

3. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

O que é o serviço: 

Ações de rotina e/ou provocadas por denúncias, realizadas pelos agentes de proteção e 

fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando coibir 

crimes contra o meio ambiente. 

Público alvo? 

A população em geral e as Pessoas físicas ou Jurídicas que sejam autores ou vítimas de 

infração ambiental dentro do perímetro do município de Alto Horizonte. 

Requisitos e documentos necessários? 

As denúncias por prática de infrações ambientais, perturbação do sossego público, 

crimes contra a fauna e a flora deverão conter a identificação do denunciante, 

registrando nome completo, CPF, endereço e telefone para contato, vedada a sua 

divulgação, além do indicativo da infração, nome do infrator, data e horário, endereço 

completo do local do cometimento do ato, com indicação de um ponto de referência 

para facilitar a localização, por parte da fiscalização.  

Principais Etapas do Serviço 

Ação seguirá os procedimentos pertinentes para cada caso e/ou ocorrência, tendo como 

base Lei Complementar 035/2018, Decreto Federal 6.514/2008 e demais legislações 

ambientais e regulamentares. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

      • Telefone: (62) 98175-9023 
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• E-mail: semma@altohorizonte.go.gov.br 

• Presencial: Rua 03, Qd. 06, Lt. 06,  Residencial José Basílio, de segunda a sexta-feira, 

das 7:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h. 

4. AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1. TRILHA ECOLÓGICA 

O que é o serviço: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, possui uma trilha ecológica para realização de 

palestras, visitas e passeios ecológicos visando a conscientização ambiental de alunos do 

município e da população em geral. 

Público alvo? 

Redes de ensino do município e moradores do município de Alto Horizonte. 

Quando solicitar? 

Com antecedência de pelo menos 30 dias. 

Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

• Telefone: (62) 98175-9023 

• E-mail: semma@altohorizonte.go.gov.br 

4.2 PALESTRAS SÓCIO EDUCATIVAS 

O que é o serviço: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza palestras sócio educativas ao decorrer do 

ano em datas comemorativas como: Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial da água 

e Dia Nacional do Cerrado. 
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Público alvo? 

Os serviços são direcionados às instituições educacionais da Rede Municipal e Estadual de 

Educação de Alto Horizonte e a população em geral. 

Quando solicitar? 

•  Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo e-mail: semma.ah@hotmail.com 

• Ofício circular, no começo de cada ano letivo, com antecedência de pelo menos 30 dias. 

5. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O que é o serviço: 

Em Alto Horizonte a Coleta seletiva atende toda população por meio de circuito diário e 

alternado com horários diurno. 

 Público alvo? 

Residências, feiras, comércio e prestadores de serviço. 

Requisitos e Documentos Necessários 

É importante que os resíduos recicláveis não sejam misturados com outros tipos de 

resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos secos, devendo ser separados 

embalados e destinados nas lixeiras externas compartilhadas disponibilizadas pela 

Prefeitura em todo o perímetro urbano da cidade. 

Todo material recolhido pela coleta seletiva em Alto Horizonte é encaminhado para 01 

cooperativa cadastrada no Programa de Coleta Seletiva, contribuindo com o sustento de 

várias famílias. A coleta seletiva proporciona uma redução dos níveis de poluição 

ambiental, bem como melhora a saúde da população. 

Item     Cooperativas/Associações             Endereço 

01          COOPRENGO                                  Rua 03, Qd. 06 – Galpão SEMMA, Setor Res. 

José Basílio. 
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Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução. 

Formas de Prestação do Serviço 

A coleta é feita por um caminhão especial para o lixo reciclável de porta a porta 

acompanhado de uma equipe. 

Local e/ou Forma de Manifestação 

Cooperativa de Reciclagem do Norte Goiano – COOPRENGO. 

Rua 03, Qd. 06 – Galpão SEMMA, Setor Res. José Basílio. 

6. GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO MUNICIPAL 

O que é o serviço: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, é responsável pela operação do 

Aterro Controlado Municipal, devidamente licenciado pelo Órgão Estadual de Meio 

Ambiente. 

Público alvo. 

Toda a população (100%) de Alto Horizonte é atendida pela coleta domiciliar e o resíduo 

coletado é enviado para o Aterro Sanitário Municipal, além dos resíduos da varrição, poda 

de árvores e entulhos da Construção Civil. 

Principais Etapas do Serviço 

• Cobertura semanal do lixo urbano; 

• Monitoramento do lençol freático; 

• Monitoramento do Sistema de drenagem de águas pluviais e do chorume; 

• Monitoramento das lagoas de chorume, e; 

• Monitoramento da cerca viva, impedindo entrada de estranhos e animais. 
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Formas de Prestação do Serviço 

É utilizado um Trator esteira para compactação diária e caminhão caçamba para cobertura 

do lixo. 

Local e/ou Forma de Manifestação 

ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO MUNICIPAL 

Margem direita da GO-347 à direita cerca de 1 km, fazenda Genipapo, Zona Rural. 

E-mail: semma.ah@hotmail.com 

Responsável: Erivan de Jesus Carvalho                         contato: (62) 98175-9023 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

RESPONSÁVEL: Fagner Luiz da Cruz 

Superintendente de Regularização Fundiária e Habitação: Valtemy Rodrigues de 

Oliveira  

Superintendente de Obras e Prédios Públicos: Geraldo Pereira Lucas 

Superintendente de Manutenção e Fiscalização: Kleberson Junior Pereira Reis 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 98219-1353 / (62) 98111-8403 / (62) 98157-7617 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: infraestrutura@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 

  

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

2. O que é o Serviço? 

O departamento de engenharia e responsável pela elaboração de projetos (arquitetura, 

complementares), orçamentos memoriais Descritivos, Cronogramas Físico 

Financeiro, Montagem de Processo Administrativo. 
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Requisitos, Documentos e Informações Necessárias para Acessar o Serviço: 

Os pedidos de acesso à informação de sob a guarda do Departamento de Engenharia, 

segue as mesmas orientações do chefe da Secretaria de Infraestrutura. 

Canais de comunicação: 

• E-mail: engenhariaaltohorizonte@hotmail.com 
• Presencial: Av. Maracanã, Quadra 17, APM 01 – Setor Centro -  Alto Horizonte. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

- Informações solicitadas via Departamento de Engenharia: 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 30 minutos. 

Mecanismos de Consulta: 

• A consulta acerca do andamento da solicitação originada por meio do Controle 

Interno poderá ser acompanhada através de um protocolo gerado no momento da 

criação da solicitação, ou através de contato pelos canais de comunicação 

disponibilizados. 

Taxas e Preços: 

• Atendimento Gratuito. 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

4. O que é o Serviço? 

Departamento de Obras Públicas é responsável pela manutenção de vias públicas, 

construção de prédios públicos, manutenção e revitalização de prédios públicos, 

planejamento urbano, construção de acessos em perímetro rural e urbano. 
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Requisitos, Documentos e Informações Necessárias para Acessar o Serviço: 

• Os pedidos de inspeção e Manutenção de prédios e vias públicas serão realizados e 

recebidos a partir do recebimento do conhecimento do mesmo, via protocolo na 

prefeitura municipal. Sendo a mesma requerer ao usuário os seguintes requisitos de 

documentos: requerimento do serviço devidamente assinado, e quando no caso cópia 

dos documentos pessoais do requerente. 

Canais de Comunicação: 

• Telefone: 62 3383-3100 
• E-mail: engenhariaaltohorizonte@hotmail.com 

Presencial: Av. Maracanã, Quadra 17, APM 01 – Setor Centro -  Alto Horizonte, 

funcionamento 07:00-11:00/13:00-17:00 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

• Protocolo de documentos: 15 a 30 dias, respeitando-se o tempo de espera para 

atendimento de até 40 minutos. 

Mecanismos de Consulta: 

• A consulta acerca do andamento de processos protocolizados poderá ser 

acompanhada através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados de 

um número gerado no momento do protocolo e no site da prefeitura de Alto 

Horizonte. 

Taxas e Preços: 

• Atendimento Gratuito. 

Responsável 

GERALDO PEREIRA LUCAS 

SUPERINTENDENTE DE OBRAS E PREDIOS PUBLICOS 
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5. SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO 

E URBANISMO 

O que é o serviço? 

Articulação, planejamento, coordenação e execução de políticas e programas para 

regularização fundiária, habitação e urbanismo, tendo como Democratizar o acesso 

à habitação e moradia digna, melhoria as condições habitacionais da população dos 

assentamentos informais e precários, contribuindo para a redução das desigualdades 

sociais, coordenar e executar programas de regularização fundiária urbana, 

coordenação técnica e jurídica para promoção de regularização fundiária, executar 

ações inerentes a gestão urbana, fiscalizar o cumprimento do código de postura do 

município de alto horizonte, emitir notificação, lavrar autos de infração e expedir 

multas aos infratores da legislação urbanística municipal, definir a numeração de 

edificação, apurar denúncias e elaborar relatório sobre as providencias adotadas. 

Requisitos, Documentos e Informações Necessárias para Acessar o Serviço: 

ALVARÁ DE CONSTRUÇAÕ: Requerimento devidamente assinado pelo 

requerente, cópia da escritura de imóvel, cópia de documentos pessoas do 

proprietário (identidade, CPF, comprovante de endereço), Planta de imóvel 

(contendo planta baixa, cortes, faixada, planta de situação do imóvel em relação ao 

lote, ART, Plantas Complementares para obras acima de 100m², a relação de 

documentos foi elaborada de acordo com a Lei Complementar de n° 06/2005 que 

institui o codigo de obras do munícipio e Lei 11/2005 referente ao codigo tributário. 

TERMO DE HABITE-SE: : Requerimento devidamente assinado pelo requerente, 

certidão negativa de débitos do imóvel, cópia da escritura de imóvel, cópia de 

documentos pessoas do proprietário (identidade, CPF, comprovante de endereço), 

Planta de imóvel (contendo planta baixa, cortes, faixada, planta de situação do  
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imóvel em relação ao lote, ART, Plantas Complementares para obras acima de 

100m², a relação de documentos foi elaborada de acordo com a Lei Complementar 

de n° 06/2005 que institui o código de obras do município e Lei 11/2005 referente 

ao código tributário. 

Canais de Comunicação: 

Presencial: Av. Maracanã, Quadra 17, APM 01 – Setor Centro -  Alto Horizonte, 

funcionamento 07:00-11:00/13:00-17:00 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 

• Protocolo de documentos: 10 a 20 dias, respeitando-se o tempo de espera para 

atendimento de até 40 minutos. 

Mecanismos de Consulta: 

• A consulta acerca do andamento de processos protocolizados poderá ser 

acompanhada através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados de 

um número gerado no momento do protocolo e no site da prefeitura de Alto 

Horizonte. 

6. DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS 

O que é o Serviço? 

Convênio administrativo, na administração pública brasileira, se refere a acordos 

firmados entre uma entidade da administração pública federal e uma entidade pública 

estadual, distrital ou municipal da administração direta ou indireta ou entidades 

particulares sem fins lucrativos, para realização de objetivos de interesse comum entre 

os participantes (chamados de partícipes). Não são dotados de personalidade jurídica, 

pois dependem da vontade de cada um e não são vinculantes, ou seja, não levam a 

obrigações legais. No âmbito federal, o tema é parcialmente regulado pelo Decreto 

6.170/2007, que trata exclusivamente dos convênios onerosos. A matéria também é  
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regulada pela Portaria nº 127/2008 que dá outros pormenores sob a ótica do Tesouro 

Nacional. A formação de um convênio é uma das formas possíveis de disciplinar a 

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade Social da União. 

Não se trata de um contrato, e sim de um acordo, pois não é vinculante nem possui 

partes com interesses conflitantes 

Canais de Comunicação: 

• Telefone: 62 3383-3100 
• E-mail: convenioerecursos@altohorizonte.go.gov.br 
• Presencial: Av. Maracanã, Quadra 17, APM 01 – Setor Centro -  Alto Horizonte, 

funcionamento 07:00-11:00/13:00-17:00. 

7. SEGURANÇA DO TRABALHO 

O que é o serviço ? 

Responsavel por fiscalizar obras dando atenção a segurança de trabalhadores, como a 

utilização de EPI, a organização do ambiente de serviço, tambem e de resposabilidade 

dos tecnicos fazer a vistoria de extintores se estão no prazo de validade correta, a 

sinalização dos predios publicos, tambem de acompanhar as licenças que são exigidas 

pelo corpo de bombeiros para funcionamento dos locais. 

Canais de Comunicação: 

• Telefone: 62 3383-3100 
• E-mail: convenioerecursos@altohorizonte.go.gov.br 
• Presencial: Av. Maracanã, Quadra 17, APM 01 – Setor Centro -  Alto Horizonte, 

funcionamento 07:00-11:00/13:00-17:00. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 

SECRETÁRIO:  Thiago Leandro 

Superintendente de Controle Interno: Amanda Lorraine Soares Abreu  

Canais de comunicação:  

Telefone: (62) 982323065 / (62) 98227-7786 

Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 

E-mail institucional: controle@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 

O que é Serviço? 

•Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno do Município, 

promovendo a sua integração operacional, e orientar a expedição dos atos normativos 

sobre procedimentos de controle e fixação de prazos a serem cumpridos pelos órgãos e 

entidades auditados internamente para resposta aos questionamentos formulados e aos 

relatórios elaborados, assim como para a adoção das medidas corretivas demandadas 

•Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível 

operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado e com a Câmara de 

Vereadores 

•Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo 

e quanto à legalidade dos atos de gestão 

•Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados 

pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através da atividade de auditoria interna 

•Realizar auditorias específicas em unidades da Administração Direta e Indireta, voltadas a 

aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de convênios e em 

entidades de direito privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos 

transferidos pelo Município 
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•Realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos firmados pelo Município 

na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de serviços 

públicos 

•Avaliar, em nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do Município 

•Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação 

em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na área de 

saúde 

•Exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a observância 

aos limites e condições impostas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

•Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal 

do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição da República 

Federativa do Brasil e do inciso VI do art. 59 da Lei  Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000 

•Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Procuradoria 

Geral do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua 

dispensa ou inexigibilidade, e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e 

outros instrumentos congêneres 

•Orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da 

Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado 

•Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e 

sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar 

•Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com 

pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000 
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•Efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme disposto 

no art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

•Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

•Exercer o acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos instrumentos de 

transparência da gestão fiscal nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e 

da Lei Complementar n. º101, de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a 

consistência das informações constantes de tais documentos 

•Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município; 

•Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de registro cadastral, 

licitações, pregoeiro e equipes de apoio 

•Propor a melhoria ou a implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em 

todas as atividades da Administração Pública municipal, com o objetivo de aprimorar os 

controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações 

• Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do 

Sistema de Controle Interno do Município 
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2. DEPARTAMENTOS VINCULADOS 

2.1 CONTABILIDADE 

Agente Administrativo 

Ivan Fernandes da Cunha 

Agente Administrativo 

Cleber Freitas Martins 

  

Assessor Especial 2 

João Pedro Souza Miguel  

O que é o Serviço? 

• Seguindo os dispositivos da Lei nº 4.320/64 e as afirmações anteriores, a Contabilidade 

Pública pode ser definida como sendo o ramo da Contabilidade que registra, controla e 

demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e dos fatos da Fazenda Pública e o 

patrimônio público e suas variações.  

• A Contabilidade Pública demonstra, também, todos os atos praticados pelo 

administrador, quer sejam de natureza orçamentária (previsão da receita, fixação da 

despesa, empenho, descentralização de créditos, etc.) ou sejam meramente 

administrativos (contratos, convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob 

responsabilidade, comodatos de bens, etc.) representativos de valores potenciais que 

poderão afetar o patrimônio no futuro.  

• Portanto, a Contabilidade não evidencia somente o patrimônio e as suas variações, mas, 

também, o orçamento e a sua execução (previsão e arrecadação da receita e a fixação e a 

execução da despesa).  
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• A Contabilidade Pública, além de registrar todos os fatos contábeis (modificativos, 

permutativos e mistos), registra também os atos potenciais praticados pelo 

administrador, que poderão alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio.  

• A Contabilidade Pública tem seu foco, também, nos atos e nos fatos de natureza 

orçamentária, visto que o orçamento, por ser um dos primeiros atos praticados pelo 

administrador, tem um papel importantíssimo na Contabilidade Pública, pois, em linhas 

gerais, quase tudo se origina do orçamento. O objetivo da Contabilidade aplicada à 

Administração Pública é o de fornecer à administração informações atualizadas e exatas 

para subsidiar as tomadas de decisões; informações aos órgãos de controles interno e 

externo, para o cumprimento da legislação; e informações estatísticas e outras de 

interesse dessas instituições governamentais e particulares.  

2.1 ARQUIVO DO CONTROLE INTERNO 

Assessor Técnico Administrativo  

Dayane machado da silva narciso  

O que é o Serviço? 

•Recolher e ordenar todos os documentos que circulam na Prefeitura; avaliar e selecionar 

os documentos, tendo em vista sua preservação ou eliminação, garantir o fluxo dos 

pedidos de documentos provenientes dos diversos órgãos da empresa; 

•Arquivar os documentos, visando a preservação da informação; 

•Conservar e assegurar a integridade dos documentos, evitando danos que possam 

ocasionar a sua perda; Executar as funções específicas conforme a organização e 

administração da instituição. 
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3. REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 

ACESSAR O SERVIÇO: 

 Os pedidos de acesso à informação de sob a guarda do Controle Interno, segue as 

mesmas orientações contidas na Lei n° 12.527/2011, existente no site da Prefeitura 

Municipal de Alto Horizonte: (http://controleinterno@altohorizonte.go.gov.br). 

4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Telefone: (62) 3383–3100 

E-mail: controleinterno@altohorizonte.go.gov.br 

Presencial: AVENIDA MARACANÃ, QUADRA 15 LOTE 1, SETOR CENTRAL CEP 

76560-000 - (62) 3383–3100. 

5. PREVISÃO E PRAZO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Informações solicitadas via Controle Interno: 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. 

6. MECANISMOS DE CONSULTA 

 A consulta acerca do andamento da solicitação originada por meio do Controle 

Interno poderá ser acompanhada através de um protocolo gerado no momento da criação da 

solicitação, ou através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados. 

7. TAXAS E PREÇOS 

 Atendimento Gratuito. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

SECRETÁRIO:  Edson Carvalho Cunha 

Superintendente de Transportes: Bruna Gomes da Silva 

Canais de comunicação:  

Telefone: (62)98276-7563 

Endereço: Av. Rio Preto, Parque agropecuário, Setor Nossa Senhora Aparecida, S/N. 

E-mail institucional:  

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

  

 Tipos de atendimento: 

 - Funciona em horário comercial, sendo Segunda a Sexta das 07:00 as 11:00 e  

13:00 as 17:00 horas. 

 Público-alvo: 

 População Alto Horizontina 

 O que é o serviço: 

 - Ofertado: 

 À Secretaria Municipal de transporte compete entre outras as atribuições de planejar 

e gerenciar a execução de patrolamento de estradas da Zona Rural, cascalhamento de 

estradas, aterramento de lotes, manutenção de mata burro, reconstrução e limpeza de 

represas. Além de outras competências, atuar de forma integrada com os demais órgãos do 

Governo Municipal, especialmente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, além de coordenar as atribuições das Diretorias a ela subordinadas. 
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Documentação necessária para solicitar o serviço: 

Para solicitar os serviços da secretaria, o interessado deve comparecer na secretaria com os 

seguintes documentos: 

 * CPF do responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

            * Numero telefone para contato. 

  

Principais etapas do serviço: 

Patrolamento de estradas, reconstrução e limpeza de represas. 

Taxas e preços: 

 - Atendimento gratuito.  

Serviço com escavadeira 

Carregamento de Cascalho para aterramento de lote 

Patrolamento de estradas da Zona Rural 

Reconstrução e limpeza de represas 

Manutenção de mata-burro 

Cascalhamento de estradas 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

SECRETÁRIA: WEDJANY S.  DE MIRANDA SILVA  

Superintendente de Cultura: Roseli Fonseca dos Santos 

Canais de comunicação: 

Telefone: (62)982303693 / (62) 98114-0721 

Endereço:  

E-mail institucional: sec.cultura@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

ESCOLA DE MUSICA “ARTE E CULTURA ” 

Ofertado: 

 - Aulas de música teóricas e práticas com instrumentos de sopro e corda. 

 Tipos de atendimento: 

 - Funciona de segunda a sexta feira no período matutino das 7:00 hs ás 11:00hs e 

vespertino das 13:00hs ás 17:00hs. 

 - Atendendo crianças de 9 a 18 anos e adultos em horários distintos. 

 Público-alvo: 

 - Crianças, jovens E adultos. 

 Área responsável: 

 - Robson Rodrigues De Souza –Professor (Maestro)  

            -  Erivelton Lucas Mota –Professor  

             - Jefferson Dos Santos – Monitor  
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O que é o serviço: 

 - Oferecer e proporcionar as crianças e adolescentes o desenvolvimento social, 

econômico e cultural, tendo por finalidade o desenvolvimento dos mesmos, em seus 

aspectos: físicos, intelectuais e sociais, voltado para área musical.  

Quem pode solicitar: 

 - Pais ou responsáveis legais. 

 Matrículas: 

 - Devem ser realizadas diretamente na escola de música; 

 - Matrícula poderá ser feitas a qualquer época do ano. 

 Documentação necessária para solicitar o serviço: 

 - Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à escolar de 

música com os seguintes documentos: 

 * CPF do responsável; 

 * Certidão de nascimento do aluno; 

 * Registro Geral – Identidade do aluno e responsável; 

 * Comprovante de Endereço com CEP; 

            * Número de telefone para contato; 

 Principais etapas do serviço: 

 - Iniciação e apresentações culturais no município e região.  

Quantidade de Vagas:  

- 150 ALUNOS  

http://www.altohorizonte.go.gov.br/


PREFEITURA MUNICPAL DE ALTO HORIZONTE

Praça. Prefeito Luiz Borges da Cruz, Av. Maracanã, 15, Alto Horizonte, Goiás 
CEP 76560-000, (62) 3383-3100 - www.altohorizonte.go.gov.br

Programa de incentivos: 

Ofertado: 

Bolsa auxilio para os alunos que já estejam se apresentando nos eventos culturais. 

O que é o serviço: 

-Uma bolsa de incentivo no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 

 Canais de atendimento para solicitar o serviço: 

 - E-mail: sec.cultura@altohorizonte.go.gov.br 

 - Presencial: Rua RIO PRETO, Qd. 15, Lt. 01 – Nº 101, Setor Centro. 

 Taxas e preços: 

- Atendimento gratuito.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETÁRIA: Rosania Machado dos Reis Rezende 

Superintendente de Saúde Bucal: Simone Cler de Oliveira 

Superintendente de Fiscalização Animal: Junior Fernandes Azevedo 

Superintendente de Vigilancia Sanitária: Meyggn Raissa Fernandes Andrade 

COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA: Keythiene Cardoso  

COORDENADORA DO FISIOCENTRO: MARINA PEREIRA DO LAGO 

COORDENADORA CENTRO ODONTOLOGICO: ELAINE DIVINA DE GODOI 

COORDENADORA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA: Adriana Elias 

COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE:  Jaqueline Gomes de Castro 

COORDENADORA DA ACADEMIA DE SAÚDE: Fernanda Abreu Lima 
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COORDENADOR DO ATENDIMENTO 24HRS: Allan Kardec  

COORDENADOR DE FROTAS: ANA CHRISTINA SOUSA MARTINS 

COORDENADOR DE SISTEMAS DO SUS: DENNYS FONSECA DE SOUZA 

Canais de comunicação: 

Telefone: 192 / 3383-3181 / (62) 98239-9058 / (62) 98128-2935 

Endereço: Rua Belem s/N 

E-mail institucional: sec.cultura@altohorizonte.go.gov.br 

Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

1. ATENÇÃO BÁSICA 

A Atenção Primária constitui-se no primeiro nível de atenção e principal porta de 

entrada no sistema de saúde Atenção Básica à Saúde: Ordenadora da Rede e Coordenadora 

do Cuidado se identifica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com 

o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de 

saúde das coletividades. 

Promoção à saúde: Atividades educativas e orientações em grupo sobre saúde bucal, 

gestação, hipertensão arterial, diabetes, planejamento familiar, teste rápido de gravidez e 

outros. Prevenção de doenças: Vacinação e acompanhamento da população, de recém-

nascidos a idosos e famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Inclui também exames 

preventivos de câncer de colo de útero e mama; teste de diabetes; exames de AIDS e sífilis, 

entre outros. 

Recuperação da saúde: Consultas com enfermeiros, dentistas, médicos e outros 

profissionais de saúde; tratamento de doenças e dos dentes; assistência às pessoas em  

mailto:sec.cultura@altohorizonte.go.gov.br
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situação de maus tratos e violência; fornecimento e administração de medicamentos e soro 

oral; curativo e retirada de pontos; administração de vacinas preventivas para crianças e 

adultos. 

Canais de Comunicação/Atendimento Estratégia Saúde da Família I 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, Q. 05, L.03, Centro. 

Atendimento: Segunda a Sexta, das 7hrs às 11hrs, de 13hrs às 17hrs e das 19h às 22hrs. 

Coordenação: Nayra Barros Fonseca. 

Telefone: (62) 981540353 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II 

Endereço: Av. Rio Preto esq. com a Rua B, Setor Industrial. Atendimento: Segunda a Sexta, 

das 7hrs às 11hrs e de 13hrs às 17hrs. Coordenação: Daniella Daiane Soares Teixeira.  

AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS 

PELA ATENÇÃO BÁSICA 

Oficinas de Educação Permanente em Saúde com todas as equipes da Atenção Básica; 

Construção e capacitação do Protocolo; 

Grupos de Controle e Combate ao Tabagismo; 

Grupos de Gestantes; 

Ações junto à comunidade; 

Visitas Domiciliares – Zona urbana e Zona Rural; 

Atenção à saúde da criança; 

Atenção à saúde do adulto e idoso; 

Programa de Combate à Tuberculose; 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Programa de Combate a Hanseníase; 

Programa de Combate à Dengue; 

Programa Saúde na Escola; 

Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

DST, HIV / AIDS, sífilis e Hepatites Virais; 

Controle de Hipertensão e Diabetes; 

Atenção à saúde da mulher 

Atenção à saúde do Homem 

Prevenção e Controle de Câncer de Colo e de Mamas 

Ações de Planejamento Familiar 

Atenção ao Pré-natal e Puerpério 

Grupo de Gestantes 

Grupo Climatério 

Atendimento odontológico 

Atendimentos com especialistas 

Farmácia Básica 

e-SUS 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24 HORAS 

A atenção ambulatorial tem como função o atendimento não agendado à pacientes com 

patologias de baixa e média complexidades compreende o acolhimento das necessidades 

agudas dos usuários. O objetivo é que os atendimentos de casos menos graves sejam 

realizados no próprio ambulatório 24 horas. Entre os serviços oferecidos, estão: consulta 

médica, consulta de enfermagem, estabilização de pacientes críticos, transporte e 

transferência regulação via SAMU, internação 24 horas, inalação, curativos, cauterização, 

retirada de pontos e medicação, exames de eletrocardiograma, assistência farmacêutica, 

atenção conjunta com laboratório de análises clínicas e serviços de imagens como raio x, 

mamografia, ultrassonografia. Abrange a realização do transporte necessário e adequado ao 

atendimento. Encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade e/ou de 

maior tempo de permanência. 

A Atenção ambulatorial 24 horas é feita através de um conjunto de ações, práticas, 

conhecimentos e serviços de saúde realizada em ambiente ambulatorial das Unidades de 

Saúde, com equipamentos médico-hospitalares e equipe multiprofissional. 

É caracteristicamente demarcada pela incorporação de processos de trabalho que precisam 

de maior densidade tecnológica – as chamadas tecnologias especializadas – e deve ser 

preferencialmente ofertada de forma hierarquizada e regionalizada, garantindo a escala 

adequada (economia de escala) para assegurar tanto uma boa relação custo/benefício 

quanto a qualidade da atenção a ser prestada. 

Compreende a gestão das ações e serviços de atenção ambulatorial, incluindo: análise de 

situação da atenção especializada no território; planejamento; programação; 

acompanhamento/monitoramento de pacientes trabalho direto com centrais de regulação 

assistencial; logística de transportes e transferências dos pacientes que necessita; integrado 

aos sistemas de informação do SUS, inclusive as atividades de alimentação das bases de 

dados oficiais. 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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2.1 Canais de Comunicação/Atendimento 

Atendimento: Atendimento 24hrs. Coordenação: Allan Kardec Borges Telefone: (62) 9 

9128-2935 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da 

saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, 

integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e 

planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e 

situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí a 

vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. 

Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de 

doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela 

análise de situação de saúde da população brasileira. 

Diante do novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas às 

ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo 

contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos 

relacionados à saúde, que visa ao planejamento e à implementação de medidas de saúde 

pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e 

doenças, bem como para a promoção da saúde. 

Dentro desse contexto, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS), tem a função de coordenar programas de prevenção e controle de doenças 

transmissíveis de relevância nacional, como aids,  dengue, malária, hepatites virais, doenças 

imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuberculose e do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI); investigar surtos de doenças; coordenar a rede nacional de laboratórios 

de saúde pública; gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação 

obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores de risco, coordenação de  
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doenças e agravos não-transmissíveis e análise de situação de saúde, incluindo 

investigações e inquéritos sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, entre outras 

ações. 

3.1 Canais de Comunicação/Atendimento 

Endereço: Rua José Moreira dos Santos, Q. 01, L. 23, Setor Residencial Sul Atendimento: 

Segunda a Sexta, das 7hrs às 11hrs e de 13hrs às 17hrs Coordenação: Deusdalia Candido 

Alves 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da 

promoção do acesso aos medicamentos e uso racional são desenvolvidas pelo Ministério da 

Saúde. 

Para  saber  quais  medicamentos  estão  disponíveis,   é  necessário   consultar a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A Rename é uma lista orientativa e cabe a 

cada município estabelecer sua própria relação de medicamentos de acordo com suas 

características epidemiológicas. A Rename contempla os medicamentos e insumos 

disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) e está dividida em Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

(CESAF), Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), além de 

determinados medicamentos de uso hospitalar. Hospitais possuem descrição nominal 

própria de tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais do SUS. 

O cidadão deve procurar atendimento médico nas unidades de saúde para, se necessário, ter 

acesso aos medicamentos necessários ao seu tratamento. 

Entender em qual componente está o medicamento que você precisa é fundamental, não só 

para que garantir o financiamento de uma medicação, mas também para determinar como 

será seu acesso, se por meio das Unidades Básicas de Saúde. 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 

Com a expansão do conceito de atenção básica, e o consequente aumento da oferta de 

diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, investimentos que propiciem 

aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção. Para fazer frente ao desafio 

de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados foi criado o Centro 

de Especialidades Odontológicas – CEO”, como parte das Diretrizes da Política Nacional 

de Saúde Bucal. 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, 

participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificadas 

como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. 

Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O tratamento oferecido nos 

Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela 

rede de atenção básica e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, 

pelas equipes de saúde bucal. 

Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente 

e pelo encaminhamento aos centros especializados apenas casos mais complexos. 

5.1 Serviços ofertados pelos CEO 

Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. 

Periodontia especializada. 

Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros. 

Endodontia. 

Atendimento a portadores de necessidades especiais, entre outros. 

5.1 Canais de Comunicação/Atendimento 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Endereço: Rua Belém esq. com Av. José Moreira dos Santos Atendimento: Segunda a 

Sexta, das 7hrs às 11hrs e de 13hrs às 17hrs. Coordenação: Elaine Divina de Godoi 

Telefone: (62) 9 8173-0893. 

FISIOTERAPIA 

Na nossa Unidade de fisioterapia trabalha-se para a prevenção, cura e paliação dos 

diferentes transtornos do sistema nervoso, respiratório e musculoesquelético causados pelas 

diferentes lesões, e para conseguir o maior grau de capacidade funcional e independência 

possíveis para o paciente. 

O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de 

métodos e técnicas fisioterápicos e/ou terapêuticos ocupacionais que visem   a   saúde   nos   

níveis   de   prevenção    primária, secundária    e    terciária.  Os profissionais fisioterapeuta 

prescrevem, ministram e supervisionam terapia física, com objetivo de preservar, manter, 

desenvolver ou restaurar a integridade de órgãos, sistemas ou função do corpo humano. 

6.1 Canais de Comunicação/Atendimento Endereço: Rua Belém esq. com Av. Maracanã 

Atendimento: Segunda a Sexta, das 7hrs às 11hrs e de 13hrs às 17hrs. 

Coordenação: Marina Pereira do Lago 

Telefone: (62) 9 8140-6126 

CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

Nota Técnica nº 18 contém diretrizes relacionadas à Portaria nº 1.445, de 29 de maio de 

2020, que instituiu os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid- 19 na APS. O 

principal objetivo do estabelecimento é o atendimento dos casos de SG leve, causada ou 

não pela corona vírus. A proposta é que o serviço componha o fluxo de cuidado na Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a 

rede de urgência e emergência ou rede hospitalar. 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Além de reduzir a circulação de pessoas com sintomas leves em outros serviços de saúde, a 

implantação dos Centros de Atendimento busca minimizar os impactos decorrentes da  

pandemia e permitir que os demais serviços da APS continuem atuando em suas atividades 

essenciais, como acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, pré-natal, 

imunização, entre outras. É fundamental garantir a continuidade do cuidado às pessoas que 

são acompanhadas periodicamente pelas equipes de Saúde da Família (ESF), equipes de 

Atenção Primária (EAP) e demais equipes e serviços da APS. 

5.1 Canais de Comunicação/Atendimento Endereço: Rua Belém esq. com Av. Rui Barbosa 

Atendimento: Segunda a Sexta, das 7hrs às 11hrs e de 13hrs às 17hrs. 

Coordenação: Nayra Barros Fonseca. 

Telefone: (62) 981540353 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETÁRIO: Ana Carolina da Silva Pires 

Superintendente de Recursos Humanos: Thais Silva Pereira da Cunha Habch 

Superintendente de Gestão de Pessoas: Alda de Souza Borges 

Canais de comunicação: 

Telefone: 62 3383-3100 / (62) 98103628 
Endereço: SEDE DA PREFEITURA situado na Rua Genipapo s/n Qd01 Lt01, Centro 
E-mail institucional: rh@altohorizonte.go.gov.br 
Atendimento nos dias úteis de segunda a sexta das 7:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00  

 APRESENTAÇÃO 

A carta de serviço é o documento elaborado pelo órgão público, 
cujo objetivo é informar ao cidadão quais serviços são prestados, as 
formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e 
padrões de qualidade de atendimento ao público.  

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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• O que é a Secretaria Municipal de Recursos Humanos; 
• Quem somos; 
• Onde e como atua; 
• Os serviços disponibilizados aos servidores; e  
• As formas como eles podem ser acessados. 

 QUEM SOMOS? 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS  
Compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo 
responsável pelo planejamento, gestão, execução direta e indiretamente, 
das políticas e programas relativos à área de recursos humanos, cálculo 
de proventos e folha de pagamento, cadastro, documentação e 
informações funcionais, concursos públicos e processos de seleção de 
pessoal, avaliação de desempenho e dos serviços especializados de 
segurança e saúde no trabalho, no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal no município de Alto Horizonte-GO. 

NOSSAS ATRIBUIÇÕES 
➢ Exercer as atribuições e responsabilidade de sua competência, na 

forma definida em leis, decretos, portarias, regulamentos, regimentos e 
normas; 

➢ Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção ao 
Treinamento, ao Controle funcional e aos demais assuntos 
relacionados à pessoal; 

➢ Desempenhar ainda as atividades relativas à preparação da folha de 
pagamento; 

➢ Manter rigorosamente em dias os registros das ocorrências da vida 
funcional dos servidores da prefeitura; 

➢ Baixar decretos de mudanças funcionais quando necessário. 

NOSSOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

MISSÃO 
➢ Planejar e executar as políticas públicas de Gestão de Pessoas no 

município de Alto Horizonte-GO. 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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VISÃO DE FUTURO 
➢ Ser referência no conceito de planejamento e gestão na administração 

de pessoal. 

VALORES 
➢ Ética; 
➢ Comprometimento;  
➢ Participação social; 
➢ Inovação;  
➢ Integração; 
➢ Tecnicidade; e 
➢ Transparência.  

ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

ATRIBUIÇÕES 
➢ Controlar a movimentação referente à pessoal, tais como: licenças, 

afastamentos, férias e outros, com as devidas informações funcionais; 
➢ Coordenar, orientar, supervisionar os serviços de equipe na área 

definida; 
➢ Realizar cadastro, avaliação de desempenho, folha de pagamento, 

bem como executar as determinadas diretrizes estabelecidas pelo seu 
superior e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuição ao 
cargo. 

 EM QUE, COMO E QUANDO PODEMOS AJUDÁ-LO 

SISTEMA WEB - PRESENCIAL 

Descrição  
→ Serviço de disponibilização atendimento em geral para com 
colaboradores da Prefeitura Municipal de Alto Horizonte.  

Taxa 
→ Sem custo 

Quem pode solicitar  
→ Servidores 

Requisito para atendimento 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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→ Protocolizar a solicitação no balcão do protocolo geral da prefeitura 

Local e horário de atendimento  
→ Av. Maracanã, Setor Central; 
→ De segunda a sexta-feira, 07h00 às 17h00; 

Telefone 
→ 3383-3100 

Prazo Máximo 
→ Para deferimento ou indeferimento do pedido, o prazo de é 30 dias. 
Podendo ser prorrogado por igual período. 

Unidade responsável 
→ Secretaria de Recursos Humanos 

http://www.altohorizonte.go.gov.br/
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Avenida Maracanã, Quadra 17, Lote 1, Setor Central 

CEP: 76560-000 
Tel: (62) 3383-3100 
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