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Carta de Serviço   

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO 

AMBIENTE, oferecer apoio e incentivo aos empreendimentos comerciais do 

município e funcionamento dos estabelecimentos, organizar e desenvolver a 

implantação e funcionamento de feiras livres. Executar direta e indiretamente a 

política ambiental do Município coordenar ações e executar planos, programas, 

projetos e atividades de preservação ambiental, implementar e acompanhar, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Programas de Educação 

Ambiental do Município. 

 
1. CERTIDÃO DE USO DE SOLO 

 
Emissão de Certidão que atesta os potenciais usos de um determinado imóvel em 
conformidade com a legislação aplicável sobre o assunto. 
 
Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

 Ser proprietário ou possuir procuração sobre o imóvel; 
 Documentos pessoais; 
 Comprovante de endereço; 
 Requerimento para emissão da certidão; 
 Certidão de inteiro teor; 
 Comprovante de pagamento da taxa de certidão; 
 Informações sobre a atividade pretendida; 
 Cópia do espelho do ITR (imóvel rural) 

 
Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 
    O prazo de atendimento é de até 2 (dois) dias úteis,  
 
Taxas e Preços: 
R$: 50,00 
 
Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 

    E-mail: smpicma@gmail.com 
     Presencial 
  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

Local Avenida Bernardo Sayão, nº 1445, Centro  

 

 

 

 

. 
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2. SIM – INSPEÇÃO MUNICIPAL 

 
Inspeção obrigatória e fiscalização dos produtos de origem animal produzidos e 

destinados ao consumo humano dentro dos limites de sua área geográfica. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 
médico veterinário, ele disponibilizará o requerimento somente presencialmente. 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 
    O prazo de atendimento é de até 15 dias úteis,  
 

Canais de comunicação: 
    Presencialmente na Secreataria de Meio Ambiente              
 Dia e Horário de Atendimento: 

 Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30 

 

3. COLETA DE PNEUS 
 

Em parceria com a empresa  Reciplan, a prefeitura recolhe os pneus usados das 

borracharias e empresas do ramo, aproximadamente a cada 30 dias.  

Observações: 

Pequena quantidade de pneus, podem ser entregue  Garagem da Prefeitura 

Municipal 

 
Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 
     E-mail: smpicma@gmail.com  
     Presencial 
  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

 

 

 

4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS 

 
Consiste em apoiar a Agricultura Familiar, com a cessão de um trator com o 

implemento agrícola e um operador de máquinas, para o serviço de preparo do 

solo (gradagem e roçagem)  
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Requisitos Necessários para os Usuários: 

Comparecer pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente, portando CPF e RG 

originais e consultar a disponibilidade da máquina. 

Etapas do Processo: 

Realizar o Agendamento do serviço. 

Tempo de atendimento: 

Prazo  conforme ordem de agendamento para realização do serviço solicitado, 

podendo ser prorrogado, dependendo da disponibilidade das máquinas 

necessárias. 

Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 

    E-mail: smpicma@gmail.com 
     Presencial 
  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

Local Avenida Bernardo Sayão, nº 1445, Centro  

 

5. FEIRA LIVRE MUNICIPAL  
 

Vendas de produtos produzidos pela agricultura familiar como fonte de renda para 

o produtor. 

Requisitos Necessários para os Usuários: 

Estar cadastrado como feirante junto a Secretaria Municipal de Produção Indústria, 

comércio. 

Etapas do Processo: 

Comparecer na Secretaria Municipal de Produção Indústria, comércio, portando o 

CPF e RG originais para realização do Cadastro do Produtor; Se não houver Box 

disponível o Produtor terá seu nome inserido na lista de espera. 

 

Tempo de atendimento: 

O atendimento é imediato ou enquanto o Produtor ter seu nome na lista de espera. 

Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 

    E-mail: smpicma@gmail.com 
     Presencial 
  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

Local Avenida Bernardo Sayão, nº 1445, Centro  
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6. SERVIÇOS DE ROÇADA E GRADAGEM   
 

Destina-se a serviços de roçada e gradagem em lotes Urbanos. 

Requisitos Necessários para os Usuários: 

O solicitante deverá comparecer junto a Secretaria de Meio Ambiente, no horário 

de funcionamento munido dos seus documentos pessoais e realizar o requerimento 

do serviço, constando Nome Completo do solicitante, Documentos RG e CPF, 

Endereço da realização do serviço. 

Etapas do Processo: 

Solicitante pode vir pessoalmente à Secretaria de para requerer o serviço junto ao 

setor de Limpeza Urbana; agendamento do serviço; realização da solicitação 

conforme a disponibilidade e demanda de serviços junto a Secretaria. 

Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 
     Presencial 
  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

Local Avenida Bernardo Sayão, nº 1445, Centro  

 

7. COLETA LIXO   
 

Coleta é diferenciada de resíduos domiciliares e resíduos poda verde e entulho que 

foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição. 

Local: 

A coleta a ser recolhida é feita nos períodos pré selecionados, diretamente em 

frente à residência, ou empresa. 

Dia e Horário de Atendimento: 

resíduos domiciliares: terça-feira a sexta-feira 

resíduos poda verde: segunda a sexta-feira  

Resíduos entulho: segunda a sexta-feira 

É realizada 2 vezes por semana coleta de  resíduos domiciliar, às Terça-feira e 

quinta-feira  na região leste  nas  quarta- feira e sexta-feira na região oeste a partir 

das 07h. 
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Canais de comunicação: 

    Telefone: (63) 3374-1714 

    E-mail: smpicma@gmail.com 
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  Dia e Horário de Atendimento: 

Segunda à sexta-feira das 12:30 às 17:30. 
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