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Cartas de Serviços do Município de Coqueiral

◦ A Carta de Serviços, instituída pela Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, tem como objetivo dar

visibilidade e transparência aos serviços prestados pelo poder público. É um documento que demonstra as

formas de acesso a esses serviços, e os compromissos quanto aos padrões de qualidade de atendimento.
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Ouvidoria Municipal 

◦ A Ouvidoria é uma ferramenta de fortalecimento da gestão participativa da população, qualquer cidadão pode solicitar

informações, apresentar reclamações, denúncias, sugestões e elogios à Prefeitura. Ao receber a manifestação do cidadão, a

Ouvidoria a encaminha aos setores competentes e a monitora até que haja uma resposta ao manifestante. O atendimento pela

Ouvidoria é gratuito.

◦ Sua manifestação poderá ser feita das seguintes formas:

◦ Via eletrônica, através do site ou e-mail – http://coqueiral.mg.gov.br/ouvidoria ouvidoria@coqueiral.mg.gov.br

◦ Pessoalmente ou correspondência – Prefeitura Municipal de Coqueiral, localizada na Rua Minas Gerais, 62, Vila Sônia, Coqueiral
– MG – CEP 37235-000.

◦ Por telefone – (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.

◦ De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.
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Tipos de Manifestação

Denúncia

• Fato que comprometa a qualidade
da prestação dos serviços públicos,
pela Administração Pública
Municipal Direta ou Indireta,
envolvendo serviços e/ou servidores
municipais.

Reclamação

• Desagrado ou protesto referente à
ação ou omissão da Administração
e/ou servidores vinculados à
Prefeitura Municipal de Coqueiral-
MG, no exercício de suas
atribuições.

Elogio

• Reconhecimento, apreço ou
satisfação mediante os serviços
prestados pelo Município.

Sugestão

• apresentação de ideias ou
propostas para a incorporação e/ou
aprimoramento de serviços
prestados pela Prefeitura Municipal.

Pedido de Informação

• para ter acesso à informação
pública

Solicitação

• Requerimento de adoção de
providência por parte da
Administração.
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Gabinete do Prefeito 

◦ Prefeito: Rossano de Oliveira.

◦ Vice- Prefeita: Lilian Reis Peloso Larsen.

◦ Telefone para contato:  (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.
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Procuradoria Geral do Município

◦ Responsável: Zacarias Abrão Piva – Procurador Geral do Município

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.:  Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ E-mail: juridico@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato:  (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.
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Controladoria Geral

◦ Responsável: Cristina de Jesus Marques – Controladora Geral

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: controleinterno@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.
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Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo 

◦ Responsável: Franciana de Assis – Secretária de Cultura, Esporte e Turismo.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: secet@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162
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Secretaria de Tecnologia da Informação

◦ Responsável: Guilherme Moreira Camilo – Secretário de Tecnologia da Informação 

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: ti@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.
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Secretaria de Planejamento

◦ Responsável: Paloma Dias Vilas Boas – Diretora de Planejamento e Orçamento.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162.
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Departamento de Compras e Licitações

◦ Responsáveis: Deysiane Rosa Botelho - Diretora de Departamento de Compras e Licitações / Glauciano Siqueira de

Araújo - Presidente da CPL e Pregoeiro.

◦ E-mail: licitacoes@coqueiral.mg.gov.br

◦ E-mail: comprasx@coqueiral.mg.gov.br

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162. (Ramal 4 - Licitações e Ramal 7- Compras)

◦ Atestado de Capacidade Técnica: Ter prestado serviços ou fornecido materiais à Prefeitura e tendo a empresa 
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente 
data; apresentação de ofício com anuência do Executivo para a emissão do Atestado de Capacidade Técnica.
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Departamento de Compras e Licitações

◦ CRC - Para efeitos de cadastramento junto ao setor de compra e licitações deste município para fins de obtenção do CRC –

Certificado de Regularidade Cadastral, os interessados deverão apresentar-se, os seguintes documentos:

➢Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do proprietário; Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; Documentos

de eleição dos atuais administradores;

➢Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis,

acompanhado de prova da diretoria em exercício;

➢Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se

de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade o exigir;

➢Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso de sociedade. Prova de inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

➢Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante (Inscrição Estadual);
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Departamento de Compras e Licitações

➢Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente (Distrito Federal ou Territórios);

➢Certidão de Regularidade de Tributos Federais: RFB - Receita Federal do Brasil / PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional / INSS - PREVIDENCIÁRIA, administrados pela Secretaria da Receita Federal (CERTIDÃO CONJUNTA RFB);

➢Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa do Estado (CND ESTADUAL);

➢Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do município da sede da licitante (CND MUNICIPAL);

➢CRF Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CND FGTS);

➢Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 8.3.6 ;

➢Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria
do distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da
apresentação das propostas;

➢Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por 27 balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV ou outro indicador que o venha substituir 16



Departamento de Compras e Licitações

➢Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pela representante legal da licitante, assegurando a inexistência de

impedimento legal para licitar ou contratar com a administração;

➢No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, possuir alguma

restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada

declaração do Anexo VI.

➢Declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no

inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III;
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Departamento de Tributação e Fiscalização

◦ Responsável: Mislene Barbosa Memento de Oliveira – Diretora de Departamento de Tesouraria, Tributação e Fiscalização.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: tributacaox@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162. (Ramal 2 )

◦ Certidão Negativa Municipal de Débitos – CND : É expedida quando o contribuinte não possui débitos pendentes junto ao

Município e após o pagamento da taxa expedida pelo setor. É necessário apresentar CPF na hora do requerimento da CND,

a mesmo pode ser expedida sem custos no site da Prefeitura Municipal de Coqueiral https://coqueiral-

mg.prefeituramoderna.com.br/meuiptu/index.php?cidade=coqueiral

◦ Certidão de Contagem de Tempo de Serviço: Expedida pelo Setor de Recursos Humanos ou Secretaria de Educação, é

expedida após o pagamento da taxa gerada no setor de Tributação. Apresentar CPF e endereço.

◦ Outras certidões, declarações e atestados: Emitidas após pagamento da taxa devida e apresentação da solicitação junto com

a documentação necessária.
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Departamento de Tributação e Fiscalização

◦ Taxa de solicitação de caçamba: Retirar guia para pagamento no setor de tributação e logo após o pagamento apresentar

recibo no Almoxarifado Municipal, para agendamento da caçamba. Apresentar CPF e endereço.

◦ Guia para pagamento de ISSQN :Emitida após apresentação da NFS-e, podendo ser solicitada também por e-mail

tributacaox@coqueiral.mg.gov.br.

◦ Segunda via de boletos de IPTU e Alvarás de Localização e Funcionamento : Solicitação feita no próprio setor de Tributação

mediante apresentação de CPF e endereço. As vias podem ser emitidas também no site da Prefeitura Municipal de Coqueiral

https://coqueiral-mg.prefeituramoderna.com.br/meuiptu/index.php?cidade=coqueiral

◦ Alvarás de Construção: Apresentar projeto arquitetônico em pelo menos duas vias, projeto estrutural, ART da obra e serviço,

escritura do imóvel ou contrato de compra e venda do lote. Será feito o protocolo no setor de tributação e repassado à

Secretaria de Obras para análise e aprovação. Se reprovado encaminhamos parecer ao proprietário ou engenheiro. Se

aprovado, emitimos requerimento para o proprietário assinar e taxa para pagamento da licença de construção e numeração

predial. Após entrega do recibo de pagamento, é montado o processo e emissão do Alvará de Construção.
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Departamento de Tributação e Fiscalização

◦ Licenças de comércio eventual – apresentar CPF, endereço. Se for em veículo, documentação do veículo, CNH do motorista,

etc. É emitido alvará após o pagamento de taxa devida e autorização do gestor municipal. (Não está sendo emitida enquanto

o Decreto 2.428/2020 estiver vigente).

◦ Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - Guias de ITBI: Apresentar Guia de Informação de ITBI expedida pelo cartório,

juntamente com a certidão atualizada, para a emissão da guia para pagamento do imposto.

◦ Alvará de Habite-se: Quando solicitado, é feita a fiscalização in loco e verificado se a construção foi realizada de acordo com o

Alvará de Construção aprovado pela Prefeitura Municipal. A vistoria é encaminhada à Secretaria de Obras e se reprovado,

encaminhamos parecer ao proprietário ou engenheiro. Se aprovado, é necessário apresentar a escritura registrada do lote e

logo após emitimos guia para pagamento da taxa para expedição do mesmo.

◦ Alvará de Demolição – apresentação da escritura do imóvel é expedida após pagamento de taxa devida.

◦ Desmembramento de terrenos urbanos e rurais – apresentar memorial descritivo e croqui devidamente assinados por

profissionais habilitados. Será encaminhado à Secretaria de Obras e depois de aprovados emitimos a taxa devida.
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Departamento de Tributação e Fiscalização

◦ Aprovação de Loteamentos – apresentar documentação, projeto urbanístico, complementares: pavimentação, água e

esgoto, energia elétrica, drenagem pluvial, sinalização viária, memorial descritivo, cronograma de execução da obra,

certidão do imóvel, minuta do contrato de compra e venda dos lotes, termo de garantia da execução de infraestrutura,

documento do proprietário, ART, licenciamento ambiental.

◦ Taxa de Licença para ocupação de logradouros públicos - É emitida a taxa após apresentar requerimento de solicitação ao

prefeito com a devida autorização.

◦ Alvará de Localização e Funcionamento – Apresentar requerimento de solicitação assinado, juntamente com a

documentação da empresa (CNPJ, Requerimento do Empresário, Estatuto, Certificado de MEI ou outra documentação

específica dependendo do tipo da empresa), logo após é feita as consultas no cadastro imobiliário, se houver alguma

pendência encaminhamos ao solicitante. Se não houver pendências, encaminhamos o requerimento para deferimento do

gestor do Município.

◦ Fiscalização de obras e postura – Realizadas pelo setor e por recebimento de denúncias. Apuradas quaisquer

irregularidades, são feitas notificações aos responsáveis.

◦ Taxa para sepultamento e Aquisição de túmulo – apresentar autorização/requisição do responsável pelo Cemitério Municipal

para emissão das taxas.
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Junta Militar - JSM

◦ Responsável: Rebecca Damasceno Souza. – Auxiliar Administrativa.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ E-mail: siat@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 / (35) 3855-1162 ou (35) 9 9911-6194. (Ramal 5)

◦ Alistamento militar: O alistamento é obrigatório para todo cidadão brasileiro do sexo masculino, devendo ser realizado no
período de 01 de janeiro a 30 de junho do ano em que o cidadão completar 18 anos. Após esse período, o cidadão estará
fora do prazo e sujeito à multa. O cidadão deve comparecer à JSM para realizar o alistamento ou alistar-se pelo site:
https://alistamento.eb.mil.br/alistamento.action .Documentos necessários: Certidão de nascimento, RG, CNH ou CTPS; CPF;
Comprovante de residência (conta de luz ou água, etc.). Há cobrança de taxa para emissão de Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI).

- Prazo Alistamento - emissão de Certificado de Alistamento Militar: Imediato. 
- Prazo Certificado de Dispensa de Incorporação: 15 dias úteis contados a partir do pagamento da taxa de emissão.  O cidadão 
alistado deve comparecer à JSM (sala localizada na sede da Prefeitura Municipal) para retirar o documento, sendo o único que 
poderá retira-lo.

◦ Emissão de 2ª Via de Certificados Militares*: Em caso de perda ou roubo, o cidadão deve apresentar: boletim de ocorrência 
da perda ou roubo do certificado; certidão de nascimento, RG, CNH ou CTPS.

*Há cobrança de taxa e multa para a emissão de 2ª via. 22

mailto:siat@coqueiral.mg.gov.br
https://alistamento.eb.mil.br/alistamento.action


Posto de Atendimento do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA

◦ Responsável: Rebecca Damasceno Souza. – Auxiliar Administrativa.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ E-mail: siat@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 / (35) 3855-1162 ou (35) 9 9911-6194. (Ramal 5)

◦ Cadastro de Produtor: Solicitado pelo produtor rural cuja propriedade possui produção agrícola e/ou criação de animais. 
Documentos necessários: Carteira de Identidade (original e cópia); CPF ou CNPJ (original e cópia); Comprovante de 
residência – área urbana (original e cópia); Escritura do terreno ou os documentos específicos para cada situação:

a) Contrato de compra e venda ainda não registrado em que prevaleça a transferência imediata de posse de imóvel;
b) Contrato de arrendamento do imóvel;
c) Contrato de comodato de imóvel;
d) Termo de compromisso do inventariante;
e) Comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) nos casos de posse específica.            

◦ O Serviço é feito de forma gratuito. Atendimento: imediato. Prazo: até um dia útil
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Posto de Atendimento do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA

◦ Emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) - Espécies bovinos e suínos: O criador dos animais a serem transportados devem

comparecer para solicitar a GTA na Prefeitura Municipal de Coqueiral portando os seguintes documentos: Documento de

identidade (RG, CNH ou CTPS/CNPJ) do vendedor do gado; documento de identidade (RG, CNH ou CTPS/CNPJ) do

comprador do gado. Quando a emissão de GTA for solicitada por terceira pessoa, na ausência do vendedor, do comprador

ou ambos, o solicitante, mediante apresentação de documento de identidade, firmará requerimento em que constem seu

nome, estado civil, número de CPF, carteira de identidade, residência e declaração de que está autorizado pelo vendedor a

requerer a emissão de GTA - o modelo poderá ser fornecido no setor responsável pela emissão da guia. Há cobrança de taxa

para emissão de GTA. Atendimento: imediato. As GTAs que não tiverem destino dentro do Estado de Minas Gerais deverão

ser solicitadas ao ESEC de Boa Esperança.

◦ Emissão de Ficha Sanitária ao produtor: O produtor que possuir cadastro no IMA ou representante legal desse poderá

solicitar a ficha sanitária portando os seguintes documentos: Documento de identidade (RG, CNH ou CTPS/CNPJ).

Procuração original e documento de identidade (RG, CNH ou CTPS/CNPJ) do procurador, caso seja representante legal. O

serviço é feito de forma gratuita. Atendimento: imediato.
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Posto de Atendimento do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA

◦ Recebimento de Atestado de vacinação contra Brucelose: A vacinação contra a brucelose é obrigatória. Sempre que houver

na propriedade fêmeas - bovinas ou bubalinas – com idade entre 3 e 8 meses de idade, todas devem ser vacinadas e

marcadas no lado esquerdo da cara com o número final do ano de vacinação. Os machos não são vacinados. O atestado de

vacinação poderá ser entregue pelo produtor, o vacinador ou responsável pela entrega, devendo apresentar documento de

identidade (RG, CNH ou CTPS) e o atestado de Vacinação contra Brucelose devidamente preenchido e assinado pelo médico

veterinário responsável. O serviço não possui custo para o produtor.

◦ Recebimento de Declaração de vacinação contra Febre Aftosa: O calendário oficial de vacinação inclui duas etapas: Primeira 

etapa de 1º a 31 de maio - devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos independentemente da idade. Segunda etapa 

de 1º a 30 de novembro - devem ser vacinados bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 meses. Prazo para declarar a 

vacinação: as informações sobre o rebanho vacinado devem ser entregues até o 10º dia após o término do período de 

vacinação, ou seja: Primeira etapa maio – até 10 de junho e Segunda etapa novembro – até 10 dezembro. Pode ser entregue 

pelo produtor ou responsável pela declaração. Documentos necessários: RG, CNH ou CTPS da pessoa que efetuar a entrega 

e Nota fiscal de compra da vacina contra febre aftosa. Serviço gratuito. Prazo: imediato.
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Posto de Atendimento do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA

◦ Obs.: As GTAs que não tiverem destino dentro do Estado de Minas Gerais deverão ser solicitadas ao ESEC de Boa Esperança

◦ Devido à pandemia da COVID-19, algumas unidades do IMA estão atendendo somente através de e-mail. Caso o produtor 

queira solicitar alguns serviços online, basta acessar: http://ima.mg.gov.br/comunicados/1708-diversos/1747-servicos-

prestados-por-e-mail

◦ Se o produtor já tiver cadastro e acesso ao Portal do Produtor, basta acessá-lo para fazer as solicitações desejadas: 

https://www.sidagro.ima.mg.gov.br/portaldoprodutor/login.jsf?expired=true
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SIAT – Sistema Integrado de Assistência Tributária e 
Fiscal

◦ Responsável: Rebecca Damasceno Sousa. – Auxiliar Administrativa.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ E-mail: siat@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 / (35) 3855-1162 ou (35) 9 9911-6194. (Ramal 5)

◦ Recebimento de Solicitações de Concessão, Alteração e Baixa de Inscrição Estadual de Produtor Rural: O
solicitante/representante do solicitante ou contador do responsável pela solicitação, deve trazer os seguintes documentos
do solicitante: Documento de identidade (RG, CNH ou CTPS) da pessoa que efetuar a entrega; protocolo da Solicitação;
Documentação adicional requerida para o cadastro, conforme os tipos de cadastro abaixo:

➢Solicitação de concessão de inscrição PR - Documentos necessários: Prova de propriedade ou documento que atribua
direito de posse, cópia do documento de identidade, termo de responsabilidade, comprovante de inscrição no IMA, se
atividade de pecuária , comprovante de inscrição no IEF, se atividade de produção florestal;

➢Solicitação de concessão de inscrição PR - Grupo familiar - Documentos necessários: Prova de propriedade ou documento
que atribua direito de posse, cópia do documento de identidade, termo de responsabilidade, comprovante de inscrição no
IEF, se atividade de produção florestal, comprovante de inscrição no IMA, se atividade de pecuária comprovante de
parentesco dos co-titulares (grupo familiar);
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SIAT – Sistema Integrado de Assistência Tributária e 
Fiscal

➢Solicitação de concessão de inscrição PR - Demais estabelecimentos: Documentos necessários: Prova de propriedade ou 

documento que atribua direito de posse, comprovante de inscrição no IMA, se atividade de pecuária, comprovante de 

inscrição no IEF, se atividade de produção florestal;

➢Solicitação de concessão de inscrição PR - Demais estabelecimentos - Grupo familiar: Documentos necessários, prova de 

propriedade ou documento que atribua direito de posse, comprovante de inscrição no IMA, se atividade de pecuária, 

comprovante de inscrição no IEF, se atividade de produção florestal;

- Prazo de análise da documentação: Em média, três dias úteis. A solicitação não tem custo.

◦ Emissão/Cancelamento de Nota Fiscal Avulsa eletrônica (NFA-e) de Produtor Rural: pode ser solicitada pelo próprio produtor 

ou representante/procurador do produtor. Documentos necessários: Documento de identidade (RG, CNH ou CTPS), 

Procuração original e Documento de identidade (RG, CNH ou CTPS/CNPJ) do procurador, caso seja representante legal.

◦ Emissão: Possuir Inscrição Estadual de Produtor Rural válida; Apresentar dados do destinatário (CPF e Inscrição Estadual ou 

CNPJ e Inscrição Estadual); Apresentar dados do produto (Quantidade, Preço, Unidade de medida); Apresentar dados do 

frete, caso seja necessário (Nome e CPF do motorista; e Placa do veículo que fará o transporte). Prazo: imediato.* 

*Alguns tipos de NFA-e passam pela análise da SEF. Nesses casos, o prazo é de até dois dias úteis.
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SIAT – Sistema Integrado de Assistência Tributária e 
Fiscal

◦ Cancelamento: Apresentar via da NFA-e a ser cancelada; preencher e assinar requerimento para cancelamento; preencher e

apresentar assinada declaração para cancelamento. A documentação é enviada para análise da SEF o prazo de análise da

documentação: até dois dias úteis.

◦ Solicitação de CDT (Certidão de Débitos Tributários): A partir do dia 30/06/2014 foi disponibilizado no SIARE a emissão da

CDT - Certidão de débitos Tributário, sem necessidade de login no SIARE, independente do solicitante ser o próprio

contribuinte ou terceiros, quando seu resultado for NEGATIVA e a partir de 03/08/2016 a CDT com resultado POSITIVA COM

EFEITO NEGATIVA. No caso de CDT Positiva, para acesso a certidão e detalhamento dos débitos, o contribuinte deverá entrar

em contato por e-mail com a Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo. Para a solicitação da

informação deverá ser enviada cópia do RG ou outro documento que comprove sua identificação, incluindo o CPF. A relação

dos e-mails das Administrações Fazendárias de Minas Gerais está disponível no link:

http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/enderecos/admfazendaria/ Ou Para contribuinte inscrito na SEF: é necessário

realizar login no SIARE. Para contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF (CPF ou Pessoa Jurídica não inscrita na

SEF – CNPJ): devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo portando documentação

que identifique o responsável ou o seu representante legal para acesso às informações ou entrega de documentos.

Pessoa Física: Documento de identidade do requerente.
29

http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/enderecos/admfazendaria/


SIAT – Sistema Integrado de Assistência 
Tributária e Fiscal

Pessoa Jurídica: Cópia do contrato social ou de alteração que tenha cláusula administrativa ou do estatuto e da ata de eleição da 
última diretoria e Documento de identidade do representante legal.

Espólio/inventário: Documento de identidade do(a) inventariante e Termo de nomeação do(a) inventariante.

Obs.: No caso de procurador, apresentar original ou cópia reprográfica da procuração.

◦ **Recadastramento Anual Obrigatório de Servidor Inativo e Pensionista Especial (cujo pagamento é realizado pela SEF/MG): 
Documentos necessários: carteira de identidade (RG); CPF; comprovante de residência; número do MASP. *Suspenso

**Obrigatoriedade do Recadastramento suspensa em virtude da situação de emergência em saúde pública causada pelo agente 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Informamos que em decorrência das medidas emergenciais tomadas pelo governo do Estado de Minas Gerais, em razão da 
Covid 19, continua suspensa a obrigatoriedade do recadastramento dos beneficiários (servidores inativos, servidores em 
afastamento preliminar à aposentadoria e pensionistas especiais), sem que implique em suspensão do benefício, conforme o art.
5º da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 169, de 08 de julho de 202.

◦ Para mais informações, acesse Portal do Servidor: https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/ 

◦ Para mais informações, consulte: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/Cadastro/produtor_rural/

◦ Caso o produtor prefira emitir a nota fiscal, ele pode acessar: 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/documentos_fiscais/nota-fiscal-avulsa-emissaoespecial-pr/ 
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Administração do Cemitério Municipal

◦ Responsável: Rebecca Damasceno Souza. – Auxiliar Administrativa.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.:  Rua Minas Gerais, 62 – Vila Sônia.

◦ E-mail: cemiterio@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato:  (35) 3855-1517 / (35) 3855-1162 ou (35) 9 9911-6194. (Ramal 5)

◦ Atendimento aos finais de semana e feriados, entre em contato pelo (35) 9 9911-6194

◦ Autorização de Sepultamento: Documentos necessários: Declaração de Óbito, certidão de óbito ou boletim de ocorrência 

que ateste o óbito; documento de identidade do falecido(a): CPF, RG ou CTPS; informar o número do túmulo onde será 

realizado o sepultamento ou apresentar Concessão de uso do túmulo; dados da agência funerária: nome da empresa e CNPJ 

e documento de identidade do declarante que solicitar a Autorização de Sepultamento. Há cobrança de taxa para prestação 

desse serviço. Prazo: imediato, sendo o serviço, porém, executado em até 6h (seis horas), contadas antes do horário previsto 

para o sepultamento.
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Administração do Cemitério Municipal

◦ Autorização para Construção e Reparos em Túmulos: As construções são autorizadas para os túmulos que possuem

Certificado de Propriedade (Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, Túmulo ou Jazigo). O solicitante dever ser o

Concessionário do túmulo ou representante autorizado. O concessionário do túmulo ou representante autorizado deve

comparecer ao Setor responsável pela Administração do Cemitério, portando os devidos documentos e preencher o

Requerimento para Obras de Construções Funerárias. Documentos necessários: documento de identidade do

concessionário; documento de identidade do pedreiro que fará a obra no túmulo, informar identificação do(a) sepultura,

túmulo ou jazigo (número e localização por Quadra e Rua) onde será realizada a obra; Descrição dos serviços a serem

executados. Serviço gratuito. Prazo: imediato.

◦ Autorização de Exumação: O interessado, para fins de translado para outra sepultura, túmulo ou jazigo ou para outro

cemitério deve comparecer ao Setor responsável pela Administração do Cemitério, portando os devidos documentos sendo:

documento de identificação com foto (RG, CTPS ou CNH) do interessado; CPF do interessado, declaração de concordância

com a exumação assinada pelos demais sucessores do falecido na forma da lei civil; certidão de óbito do falecido a ser

exumado; Informar identificação do túmulo onde será realizada a exumação (número do túmulo e localização por Quadra e

Rua); Informar a razão do pedido de exumação; Apresentar Autorização da autoridade policial com jurisdição sobre todo o

Município, se for feita a exumação para o translado do cadáver para outro Município; Apresentar Autorização da autoridade

consular respectiva, se for feita a exumação para translado para outro país; Apresentar declaração do cemitério que receberá

os restos mortais, indicando a disponibilidade de recebê-los e preencher um requerimento para esse fim e protocolá-lo. Há

cobrança de taxa para prestação desse serviço. Prazo: 10 dias, prorrogáveis até 30 dias. 32



Administração do Cemitério Municipal

➢Observações: - A exumação somente será autorizada se o prazo julgado necessário para a consumação do cadáver tiver sido 

completado (ou seja, a partir de completados 3 [três] anos, contados da data do sepultamento). 

- Excetuando-se a hipótese prevista no inciso II do Art. 51 da Lei nº 2642/2021, nenhuma exumação farse-á em tempo de 

epidemia ou pandemia. Neste caso, a exumação de cadáveres de pessoas vítimas de epidemias ou pandemias só poderá ser 

feita se cumpridos os prazos e determinações da agência de vigilância sanitária reguladora.

◦ Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, Túmulo ou Jazigo: O interessado, seja ele um particular, família, sociedade, 

instituição, corporação ou entidade religiosa, pode requerer uma concessão desde que não tenha outra sepultura perpétua 

no mesmo ou em qualquer outro cemitério público municipal, comparecer ao Setor responsável pela Administração do 

Cemitério, portando os devidos documentos, preencher um requerimento para esse fim e protocolá-lo.

➢ Concessão a particular: documento de identidade; CPF e comprovante de endereço residencial.

➢ Concessão à família: documento de identidade; CPF e comprovante de endereço residencial do requerente, bem como de 

todos os familiares incluídos na concessão.

➢ Concessão à sociedade, instituição, corporação ou entidade religiosa: procuração do representante autorizado; documento 

de identidade e CPF do representante autorizado; cópia do cartão de CNPJ, contrato social ou estatuto contendo a 

denominação, atividade e sede da qual estiver sendo requerida a concessão.
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Administração do Cemitério Municipal

O requerente também deverá apresentar os comprovantes de pagamento da taxa de Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, 

Túmulo ou Jazigo. Prazo: 10 dias, prorrogáveis até 30 dias.

o Transferência de Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, Túmulo ou Jazigo: Pode ser solicitado por Concessionário do 

Túmulo, ou representante legal desse; ou em caso de falecimento do concessionário: Sucessores do concessionário, 

conforme ordem de vocação hereditária; cônjuge ou convivente sobrevivente.

o O solicitante deve comparecer ao Setor responsável pela Administração do Cemitério, portando os devidos documentos e 

preencher o Requerimento para Transferência de Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, Túmulo ou Jazigo. Documentos 

necessários*: Documento de identificação com foto (RG, CTPS ou CNH); CPF; Comprovante de endereço residencial; Cópia 

do Título de Concessão de Uso Perpétuo da sepultura, objeto da transferência; Informar identificação do(a) sepultura, túmulo 

ou jazigo (número e localização por Quadra e Rua). *Poderão ser exigidos outros documentos para comprovação do direito à 

transferência da concessão. Serviço gratuito. Prazo: 10 dias, prorrogáveis até 30 dias.
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Administração do Cemitério Municipal

◦ Recadastramento de Concessões de Sepultura, Túmulo e Jazigo: O Recadastramento de Concessões de Sepultura, Túmulo e 

Jazigo é realizado quando o concessionário deseja atualizar ou retificar os dados contidos na Concessão. Pode ser solicitado 

Concessionário do Túmulo, ou representante legal desse; O solicitante deve comparecer ao Setor responsável pela 

Administração do Cemitério, portando os devidos documentos e preencher o Requerimento para Recadastramento de 

Sepultura, Túmulo ou Jazigo. Documentos necessários: Documento de identificação com foto (RG, CTPS ou CNH); CPF; 

Comprovante de endereço residencial; Cópia do Título de Concessão de Uso Perpétuo da sepultura; informar identificação 

do(a) sepultura, túmulo ou jazigo (número e localização por Quadra e Rua). Quantidade total de sepultamentos realizados no 

túmulo, indicando nome do falecido e data de falecimento. Serviço gratuito. Prazo: 10 dias, prorrogáveis até 30 dias.

◦ Observações:  Se o concessionário for falecido, os sucessores do concessionário, conforme ordem de vocação hereditária, 

cônjuge ou convivente sobrevivente podem solicitar a Transferência de Concessão de Uso Perpétuo de Sepultura, Túmulo ou 

Jazigo.
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Departamento de Recursos Humanos

◦ Responsável: Sheila de Fátima Tavares – Diretora de Departamento de Recurso Humanos.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: rh@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162. (Ramal 3)
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Secretaria de Educação 

◦ Responsável: Delma dos Anjos Vilela - Secretária de Educação

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: sme@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162. Celular: (35) 9 9728 7417. (Ramal 8)

◦ Educação infantil - Oferta de vagas: A rede municipal de ensino de Coqueiral-MG, oferta vagas na etapa da Educação Infantil,
na Creche Municipal “Vó Baniquinha" para crianças de 0 a 3 anos e Pré-Escolar Municipal "Dona Lia" para crianças de 4 a 5
anos. Para realizar a matrícula, o responsável pelo aluno deve comparecer à escola munido dos documentos pessoais da
criança, caderneta de vacinação e comprovante de residência. Em caso de transferência, o responsável pelo aluno deve
comparecer à escola em que deseja realizar a matrícula, solicitar o atestado de vaga e apresentar o mesmo junto à escola em
que pediu a transferência. Para efetivar a matrícula, é necessário dirigir-se à escola onde a existência da vaga é confirmada, de
modo a poder realizar a formalização da matrícula do aluno, mediante apresentação do documento de transferência.
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Secretaria de Educação 

Requisitos - Data base de matrícula:

◦ Educação Infantil (Creche Municipal “Vó Baniquinha”)
Berçário I - de 4 meses a 1 ano.
Berçário II - de 1 ano a 1 ano e 11 meses.
Maternal I - de 2 anos, completados até 31 de março.
Maternal II - de 3 anos, completados até 31 de março.

◦ Educação Infantil ( Pré Escolar Municipal “Dona Lia” )
Pré I - de 4 anos, completados até 31 de março.
Pré II - de 5 anos, completados até 31 de março.

◦ Documentos Necessários: Na rematrícula, é necessário documentos para atualização de dados, ou a confirmação destes;  

registro Geral – RG (documento de identidade) do responsável pelo aluno; declaração de guarda emitida pelo Juizado da 

Infância e Juventude para as crianças e adolescentes que convivem com responsáveis; certidão de nascimento ou a carteira 

de identidade (original e cópia) do aluno; cópia do CPF do aluno; comprovante de residência; número de inscrição no 

Sistema Único de Saúde – SUS (cartão do SUS); Cartão Bolsa Família (se for beneficiário); Atestado de frequência (para alunos 

provenientes de outras escolas); Histórico escolar, ou atestado de conclusão (para alunos transferidos de outra escola); no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias deverá entregar o documento de transferência (para alunos transferidos de outra escola); 

atestado/declaração médica se pessoa com necessidades especiais e restrição alimentar. 38



Secretaria de Educação 

◦ Local: Creche Municipal “Vó Baniquinha” – Rua José Teodorinho,  nº 100, Dona Fiota. 

Pré Escolar Municipal “Dona Lia” – Rua Ana Neri, nº , Centro. 

Período de Solicitação: Qualquer época do ano. Dia e Horário de Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira. Das 7h às 11h e 
das 12h às 17h. 

Prazo:

- Matrícula: novembro/dezembro.

- Rematrícula: outubro/novembro.

- Transferência: fevereiro a dezembro.

- O calendário de matrículas e rematrículas é definido anualmente.

◦ Ensino fundamental - Oferta de vagas no Ensino Fundamental I - anos iniciais:  A rede municipal de ensino de Coqueiral –
MG, oferta vagas na etapa do Ensino Fundamental I (anos iniciais) nas Escolas Municipais: Escola Municipal “Antônio Lázaro 
Ferreira”, Escola Municipal “Belizário Pena”, Escola Municipal “Cônego Romeu Moreira Maia”, Escola Municipal “Do Ermo”, 
Escola Municipal “Generosa Clementina dos Reis”, Escola Municipal “Miguel Couto” e Escola Municipal “Maria Alves de Jesus” 
para crianças de 6 a 10 anos. Para realizar a matrícula, o responsável pelo aluno deve comparecer à Secretaria Municipal de 
Educação munido dos documentos pessoais da criança e comprovante de residência. 
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Secretaria de Educação 

Em caso de transferência, o responsável pelo aluno deve comparecer à Secretaria Municipal de Educação em que deseja 
realizar a matrícula, solicitar o atestado de vaga e apresentar o mesmo junto à escola em que pediu a transferência. Para 
efetivar a matrícula, é necessário dirigir-se à escola onde a existência da vaga é confirmada, de modo a poder realizar a 
formalização da matrícula do aluno, mediante apresentação do documento de transferência.

◦ Data base de matrícula : Ensino Fundamental 

- 1º ano  - de 6 anos, completados até 31 de março. 

- 2º ano  - de 7 anos, completados até 31 de março. 

- 3º ano  - de 8 anos, completados até 31 de março. 

- 4º ano  - de 9 anos, completados até 31 de março. 

- 5º ano  - de 10 anos, completados até 31 de março. 

Período de Solicitação: Qualquer época do ano.

◦ Documentos Necessários: Na rematrícula, é necessário documentos para atualização de dados, ou a confirmação destes; 
Registro Geral – RG (documento de identidade) do responsável pelo aluno; declaração de guarda emitida pelo Juizado da 
Infância e Juventude para as crianças e adolescentes que convivem com responsáveis; certidão de nascimento ou a carteira 
de identidade (original e cópia) do aluno; CPF do aluno; Comprovante de residência; número de inscrição no Sistema Único 
de Saúde – SUS (cartão do SUS); Cartão Bolsa Família (se for beneficiário); 

40



Secretaria de Educação 

Histórico escolar, ou atestado de conclusão (para alunos transferidos de outra escola); No prazo máximo de 30 (trinta) dias 

deverá entregar o documento de transferência (para alunos transferidos de outra escola); Atestado/declaração médica se 

pessoa com necessidades especiais e restrição alimentar.

◦ Prazo: - Matrícula: novembro/dezembro. 

- Rematrícula: outubro/novembro. 

- Transferência: fevereiro a dezembro.  

- O calendário de matrículas e rematrículas é definido anualmente.

◦ Atestado de frequência / declaração de matrícula: A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o Atestado de 

Frequência / Declaração de Matrícula para alunos da rede municipal de ensino. Requerer o Atestado de Frequência / 

Declaração de Matrícula escolar junto à Secretaria Municipal de Educação.

◦ Declaração de regência de classe: A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza a declaração de regência de classe para 

professores ativos e/ou inativos da rede municipal de ensino de Coqueiral - MG. Requerer a declaração de regência de 

classe por meio de oficio à Secretaria Municipal de Educação e pagamento de taxa de emissão de certidão de contagem de 

tempo de serviço junto ao setor de Tributação.
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Secretaria de Educação 

◦ Histórico escolar: A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o histórico escolar para alunos e ex-alunos da rede 

municipal de ensino. Requerer o histórico escolar junto à Secretaria Municipal de Educação, responsável pelas escolas 

municipais.

◦ Transporte escolar: Solicitar o transporte escolar junto a Secretaria Municipal de Educação através do preenchimento de 

ficha cadastral com o endereço do aluno e da escola, dados de identificação, e contato dos pais e/ou responsáveis do aluno. 

Após verificação da Geolocalização é realizado o cadastro do aluno e autorizado para o transporte. Documentos 

necessários: Comprovante de residência.

◦ Declaração de tempo de serviço: A Secretaria Escolar disponibiliza a declaração de Tempo de Serviço para professores 

ativos e/ou inativos da rede municipal de ensino de Coqueiral - MG. Requerer a Declaração de Tempo de Serviço junto à 

Secretaria Municipal de Educação por meio de oficio e pagamento de taxa de emissão de certidão de contagem de tempo 

de serviço junto ao Setor de Tributação.

◦ Solicitação de transferência: A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza a Transferência Escolar para os alunos da rede 

municipal de ensino que necessitam transferir para outra escola. Requerer a Transferência Escolar junto à Secretaria 

Municipal de Educação.
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Secretaria de Educação 
◦ Avaliação nutricional dos alunos da rede municipal: Anualmente é realizada a avaliação nutricional dos alunos matriculados nas

escolas da rede municipal de ensino. Os dados são analisados utilizando parâmetros da Organização Mundial de Saúde – OMS

e Ministério da Saúde – MS para crescimento, com classificação do estado nutricional (diagnóstico) segundo Índice de Massa

Corporal – IMC por estatura de acordo com idade e sexo. Principais etapas para processamento do serviço: verificação de

dados pessoais na matricula do aluno, coleta de dados antropométricos anualmente de peso e estatura, análise dos dados

utilizando parâmetros de crescimento da OMS e MS, classificação do estado nutricional de IMC/ Estatura de todos os alunos

das escolas da rede municipal de ensino e repassar os dados a escola. Requisitos: estar matriculado, frequentando as escolas

da rede municipal de ensino, passar por avaliação nutricional onde se verifica os dados antropométricos de peso e estatura.

◦ Fornecimento de alimentação escolar: Fornecido diariamente alimentação aos alunos matriculados nas escolas da rede

municipal de ensino, conforme a modalidade de ensino. Os tipos de refeições e alimentos são definidos pela nutricionista da

Secretaria Municipal de Educação, que elabora o cardápio seguindo normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE e normas de alimentação orientadas pelo Ministério da Saúde. Dietas especiais também são fornecidas mediante

apresentação de laudo médico. Planejamento e distribuição dos gêneros alimentícios pelo Setor de Alimentação Escolar.

Preparo das refeições nas cozinhas das escolas conforme cardápio elaborado pela nutricionista responsável, e oferta aos alunos

no refeitório das mesmas. Para alunos com necessidades nutricionais específicas, um cardápio especial e orientações são

elaborados, em alguns casos o cardápio especial a ser ofertado tem a composição muito próxima do cardápio padrão,

cabendo então um documento de orientação de preparo ou de substituições. Estar matriculado e frequentando as escolas da

rede municipal de ensino. Requisitos: alunos com necessidades nutricionais específicas é necessário apresentar laudo médico.
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◦ Responsável: Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso - Secretária de Obras Públicas e Agricultura.

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail:secobrasx@coqueiral.mg.gov.br/arquitetura@coqueiral.mg.gov.br/meioambiente@coqueiral.mg.gov.br/

limpezaurbana@coqueiral.mg.gov.br / almoxarifado@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1517 ou (35) 3855-1162. (Ramal 9)

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura é dividida em 5 departamentos:

1. Departamento de Agricultura e Meio Ambiente - Telefone para contato: (35) 3855-1204 ou (35) 99997-5656;

2. Departamento de Limpeza Urbana - Telefone para contato: (35) 99724-1225;

3. Departamento de Patrimônio e Almoxarifado - Telefone para contato: (35) 99800-7417;

4. Departamento de Manutenção e Transporte - Telefone para contato: (35) 99831-3423;

5. Departamento de Obras e Serviços - Telefone para contato: (35) 99886-4674;
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Secretaria de Obras Públicas  e Agricultura
1. Departamento de Agricultura e Meio Ambiente

◦ Patrulha Mecanizada: programa que permite a execução de serviços gratuitos de máquinas e equipamentos para pequenos

produtores, incluindo motoniveladoras, caminhões, tratores e retroescavadeiras, para fins agrícolas, com o preparo de

terrenos para terreiros de café, construção de tanques, construção de silos, contenção de águas pluviais, obras de

conservação de nascentes, dentre outros. Requisitos para acessar o serviço: Atendimento ao pequeno produtor rural.

Necessário preenchimento de cadastro no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, sendo preciso informar dados

básicos do proprietário e da localidade de prestação do serviço, incluindo a estimativa de horas necessárias para execução

do trabalho e número da DAP (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Pronaf). Prazos e forma de prestação do serviço: planejamento por região do município, dentro das prioridades e

circunstâncias do momento e de modo a diminuir deslocamentos improdutivos.

◦ Dia do Campo Limpo: recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas em diversas comunidades rurais para posterior

encaminhamento ao INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), através de sua sede na cidade de

Três Pontas. Requisitos para acessar o serviço: destinado ao pequeno produtor rural, que deve procurar o posto de coleta

em sua comunidade, no dia devidamente agendado, o qual será divulgado com antecedência. Prazos e forma de prestação

do serviço: lançamento do programa uma vez por ano, após o período da colheita do café, geralmente no mês de agosto

ou setembro. Dura cerca de um mês, com pontos de coleta volantes em diversas comunidades.
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◦ CODEMA - Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente: expedição de autorizações para cortes e
podas de árvores na zona urbana, com suas respectivas compensações, além de licenciamentos ambientais dentro de sua
esfera de atuação. Requisitos para acessar o serviço: solicitação direta ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente,
com indicação do requerente, local e intervenção pretendida. Prazos e forma de prestação do serviço: após a solicitação,
deve-se aguardar a convocação dos membros do CODEMA para reunião e deliberação, após a qual a autorização, quando
de comum acordo, é expedida. As reuniões do CODEMA costumam ser bimestrais, mas neste momento de pandemia estão
sendo agendadas de acordo com a demanda.

◦ Coleta seletiva: realizada todas as terças-feiras, para materiais recicláveis em geral, e às quintas-feiras são coletados apenas
vidros. Requisitos para acessar o serviço: reclamações podem ser feitas diretamente na Ouvidoria Municipal, na Secretaria de
Obras ou na sede da AMARC, bem como denúncias de furto do material depositado nos logradouros públicos e dos sacos
de ráfia distribuídos à população para acondicionamento dos resíduos. Quantidades maiores de recicláveis disponíveis fora
dos dias agendados podem ser entregues diretamente na sede da AMARC ou nos PEVs localizados nas praças da Bíblia e
Capitão Aurélio. Prazos e forma de prestação do serviço: todas as reclamações e denúncias serão apuradas e, se procedentes,
serão tomadas medidas imediatas.

◦ PEV: Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis para incentivo à coleta seletiva no município,
instalados na Praça Capitão Aurélio e Praça da Bíblia. Requisitos para acessar o serviço: livre acesso, bastando separar os
resíduos e colocá-los nos locais indicados.
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◦ 2. Departamento de Limpeza Urbana

◦ Manutenção das praças e vias públicas: varrição diária de ruas, capinas, serviços de podas de árvores e limpeza geral das

praças. Requisitos para acessar o serviço: serviços de podas deverão ser previamente agendadas após expedição de

autorização pelo CODEMA. Demais serviços, quando houver falhas na execução, poderão ser feitas manifestações diretas na

Ouvidoria Municipal, na Secretaria de Obras ou no Almoxarifado Municipal. Prazos e formas de prestação do serviço: pontos

com varrição deficitária procurarão ser sanados imediatamente. Podas deverão ser agendadas dentro do cronograma de

serviços do Departamento.

◦ Coleta diária do lixo domiciliar e comercial: de segunda a sábado, exceto às terças-feiras, quando é feita apenas a coleta

seletiva. Requisitos para acessar o serviço: reclamações quanto à qualidade da prestação dos serviços podem ser feitas

diretamente na Ouvidoria Municipal, na Secretaria de Obras ou no Almoxarifado Municipal. Os resíduos provenientes de

limpeza de quintais deverão ser devidamente ensacados para serem coletados. Prazos e formas de prestação do serviço:

todas as reclamações serão apuradas e, se procedentes, serão tomadas medidas imediatas. Quanto aos resíduos

provenientes de limpeza de quintais, quando em grande quantidade, o contribuinte deverá entrar em contato direto com o

Departamento de Limpeza Urbana solicitando a retirada, que será feita em até dois dias, desde que devidamente

acondicionados.

47



Secretaria de Obras Públicas  e Agricultura

◦ Mutirões de limpeza urbana: realizados semanalmente, com recolhimento de todo o entulho de construção civil e de limpeza

de hortas, em todos os bairros da cidade e Distrito de Frei Eustáquio. Requisitos para acessar o serviço: roteiro elaborado por

bairro, todas as quartas-feiras, a partir das 7h. Prazos e formas de prestação do serviço: na data agendada para o seu bairro, a

equipe de limpeza urbana passa em todas as ruas trabalhando em esquema de mutirão.

◦ Mutirões da Dengue: em apoio à Secretaria de Saúde, para o recolhimento de entulhos que servem para a proliferação do

mosquito transmissor da doença em todos os bairros da cidade e no Distrito de Frei Eustáquio. Requisitos para acessar o

serviço: roteiro elaborado por bairro, geralmente no mês de março, duas vezes por semana, a partir das 7h. Atentar-se ao dia

programado para cada bairro, quando então a população poderá dispor nos logradouros públicos os resíduos desta

categoria. Prazos e formas de prestação do serviço: livre, bastando colocar o entulho no lado externo da residência, na data

agendada para o seu bairro.

◦ Cemitério e Velório: disponibilização do prédio para realização de velórios e realização de sepultamentos após prévio

processo de autorização. Requisitos para acessar o serviço: mediante processo formal de autorização de sepultamento no

Setor responsável pela Administração dos Cemitérios, na sede da Prefeitura. Prazos e formas de prestação do serviço:

imediata, após trâmites do setor.
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3. Departamento de Patrimônio e Almoxarifado

◦ Fornecimento de Caçambas: para o recolhimento de entulhos da construção civil e limpezas de hortas. São fornecidas de 3 a
4 caçambas por dia, de segunda a sexta-feira, mediante recolhimento de taxa específica. Requisitos para acessar o serviço:
solicitação mediante pagamento da taxa devida, emitida pelo Setor de Tributação da Prefeitura. Prazos e formas de prestação
do serviço: agendamento por ordem de recebimento dos pedidos, após a entrega do comprovante de pagamento da taxa,
no Almoxarifado Municipal.

4. Departamento de Manutenção e Transporte

◦ Manutenção e melhoria das estradas rurais: serviços de patrolamento e retroescavadeira, abertura e limpeza dos bordos,
aterros, encascalhamento, colocação de manilhas, roçadas e afins. Requisitos para acessar o serviço: são feitas manutenções
periódicas, dentro do cronograma de atuação da Secretaria de Obras, geralmente por região do município. Solicitações e
reclamações podem ser feitas diretamente na Secretaria de Obras ou Almoxarifado Municipal. Prazos e formas de prestação
do serviço: planejamento por região do município, dentro das prioridades circunstâncias do momento e de modo a diminuir
deslocamentos improdutivos.

◦ Construção, reparo e conservação de mata-burros e pontes: São feitas manutenções periódicas, dentro do cronograma de
atuação da Secretaria de Obras, geralmente por região do município. Solicitações e reclamações podem ser feitas
diretamente na Secretaria de Obras ou Almoxarifado Municipal e serão atendidas de acordo com a demanda, orçamento e
disponibilidade de material. Prazos e formas de prestação do serviço: planejamento por região do município e de acordo
com a demanda.
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5. Departamento de Obras e Serviços

◦ Serviço de tapa-buracos com CBUQ em todos os bairros da cidade: operação feita periodicamente dentro do planejamento
e orçamento da Secretaria, mas, a qualquer tempo, todo cidadão pode informar a existência de trechos em que a
pavimentação se encontre em estado precário, necessitando de reparos. Prazos e formas de prestação do serviço: a
depender de orçamento e disponibilidade da empresa prestadora do serviço e vencedora da licitação.

◦ Sinalização viária em todos os bairros da cidade: operação feita periodicamente dentro do planejamento e orçamento da
Secretaria, mas, a qualquer tempo, todo cidadão pode informar a existência de trechos em que a sinalização se encontre
desgastada ou necessitando de complementação. Prazos e forma de prestação do serviço: a depender do planejamento e
disponibilidade de saldo orçamentário, bem como de licitação vigente dos materiais necessários.

◦ Melhorias e manutenção na rede de iluminação pública, com reparos e trocas de lâmpadas: Solicitações e reclamações
podem ser feitas diretamente na Ouvidoria Municipal ou na Secretaria de Obras. Prazos e formas de prestação do serviço:
cerca de dois dias úteis para inclusão do pedido no sistema da empresa responsável pela manutenção da iluminação
pública e cerca de sete dias para a conclusão do reparo solicitado.

◦ Análise de projetos de construção, regularização e loteamentos para emissão de Alvarás e Habite-se: necessário apresentar
documentação completa, com assinatura de requerimento específico e pagamento da taxa equivalente, com responsável
técnico devidamente cadastrado no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal. Sujeito à aprovação. Prazos e forma de
prestação do serviço: 15 (quinze) dias úteis para análise do projeto. Em caso de devolução do mesmo devido a
inadequações ou não observância às legislações pertinentes, o prazo para reanálise passa a ser de 30 (trinta) dias úteis.
Análise sujeita à ordem de entrada no Setor de Tributação. Após a aprovação, o processo completo é reencaminhado para
assinatura do responsável pela análise e do Prefeito Municipal.
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◦ Fornecimento de projeto arquitetônico padrão para população de baixa renda: Requisitos para acessar o serviço: destinado 

às pessoas comprovadamente carentes, através de preenchimento de Ficha Cadastral na Secretaria de Ação Social. São 

solicitadas cópias dos documentos pessoais e documento comprobatório de posse de lote urbano. Sujeito à deliberação do 

Prefeito Municipal. Projeto Padrão, não passível de alterações. Prazos e forma de prestação do serviço: a Ficha de Solicitação 

deve ser preenchida presencialmente, pelo titular proprietário do terreno, e, após análise e orientações da Assistente Social, 

será encaminhada ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Obras Públicas e Agricultura. O prazo máximo para adequação dos 

dados no Projeto Padrão é de 15 (quinze) dias úteis. Este programa não isenta o contribuinte dos custos com Alvará de 

Construção e emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pelo 

profissional responsável pelo projeto.

◦ → Os usuários podem consultar o andamento de todos os serviços solicitados e de eventuais manifestações a qualquer 

tempo, diretamente na Secretaria de Obras Públicas e Agricultura ou no Almoxarifado Municipal.
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Secretaria de Saúde

◦ Responsável: Rafaela Gama Reis Marques - Secretária de Saúde

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Juca Faustino, 140 – Lajinha

◦ E-mail: saudex@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1158 ou Celular: (35) 9 9839-1984.

◦ Conselho Municipal de Saúde: O Conselho Municipal de Saúde de caráter permanente e deliberativo criado pelas Leis 

Municipais nº 927 de 03/04/1991 e em consonância com a Lei Federal Nº 8.142 de 28/12/1990, possui composição, 

competências e organização estabelecidas em regimento próprio, aprovado em plenária popular e em conformidade com as 

leis supra citadas. Tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de Controle Social em toda a sua 

amplitude, no âmbito dos setores público e privado. E-mail: cms@coqueiral.mg.gov.br
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Secretaria de Saúde

◦ Secretaria Municipal de Saúde: A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral, órgão da

administração direta da Prefeitura Municipal, compreende:

➢Departamento Administrativo: Gestão, Contabilidade, Agendamento, Consultas médicas, Convênio, Regulação:

Contatos: Email: atendimentosaude@coqueiral.mg.gov.br / saude@coqueiral.mg.gov.br / tesourariasaude@coqueiral.mg.gov.br

/contabilidadesaude@coqueiral.mg.gov.br / regulacaosaude@coqueiral.mg.gov.br

➢Departamento Atenção Primária Coordenação: Rua Juca Faustino, 140 Bairro Lajinha – contatos: Telefone: (35) 3855 1158 E-

mail: atencaobasica@coqueiral.mg.gov.

◦ Unidades de Saúde:

➢Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo (PSF I) : Avenida Evaristo Batista de Figueiredo, 130 – Lasmar. Telefone:

(35) 3855 1216. Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00 horas. Saúde do Trabalhador: Terça –feira das 16:00 às

19 horas.

➢Centro de Saúde de Coqueiral (PSF II): Rua Boa Esperança, 235 – Trevo. Telefone: (35) 99955 7573. Atendimento de segunda a

sexta das 07:00 às 17:00 horas. Saúde do Trabalhador: Segunda-feira das 16:00 às 19 horas.
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Secretaria de Saúde

➢Centro de Saúde Antônio Vitório Siviero (PSF III): Praça Rui Barbosa, 410 - Frei Eustáquio. Telefone: (35) 99872 1677.

Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00. Saúde do Trabalhador: Quarta-feira das 16:00 às 19 horas.

➢Posto de Saúde Prefeito Antônio Idone Vilela (PSF IV): Rua Juca Faustino, 140 – Lajinha. Telefone: (35) 3855 1427/ (35) 99818-

5980. Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00. Saúde do Trabalhador: Quarta e Quinta-feira das 16:00 às 19

horas.

As comunidades Ermo, Sapé, Capituvas e Jaboticabeiras possuem Postos de Saúde e compreendem juntamente com as demais

comunidades o PSF Rural.

o Departamento Rede Urgência e Emergência/Média Complexidade:

➢Pronto Atendimento Municipal (PAM) Geral: Rua Juca Faustino, 155 – Lajinha. Telefone: (35) 3855 1350.Email:

prontosocorrox@coqueiral.mg.gov.br. Atendimento 24 horas

➢CEC – Centro de Especialidade de Coqueiral: Rua Leonides Alvarenga, 200 – Jardim Juliana Atendimento de segunda à sexta -

07:00 às 17:00 horas e Sábado 07:00 às 12:00 horas. Telefone: (35) 3855 1215.

➢SERDI/APAE (Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual): Rua Juca Faustino, 180 – Lajinha. Atendimento

de segunda a sexta: 07:00 às 16 horas. Telefone: (35) 3855 1225. Email: apaedecoqueiral@yahoo.com.br
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Secretaria de Saúde

◦ Departamento Vigilância em Saúde:

➢Vigilância Sanitária: Rua Juca Faustino, 140 – Lajinha. Telefone: (35) 3855 1427. Email:

vigilanciasanitaria@coqueiral.mg.gov.br.

➢Vigilância Epidemiológica: Rua Juca Faustino, 140 – Lajinha Telefone: (35) 3855 1427. Email:

epidemiologiax@coqueiral.mg.gov.br e endemias@coqueiral.mg.gov.br.

o Departamento Assistência Farmacêutica: Rua Juca Faustino, 160 – Lajinha. Telefone: (35) 3855 1153. Email:

farmaciax@coqueiral.mg.gov.br. Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 18:00.

o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: Rua Francisco Antônio Vilela, 25 – Centro. Telefone: (35) 9 9872-1677. Email:

capscoqueiral@coqueiral.mg.gov.br. Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00
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Secretaria de Ação Social

◦ Responsável: Silvia Luiza de Carvalho Campos - Secretária de Ação Social

◦ Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

◦ End.: Rua Minas Gerais,62 – Vila Sônia

◦ E-mail: acsocial@coqueiral.mg.gov.br

◦ Telefone para contato: (35) 3855-1158 ou Celular: (35) 9 9802-3083. (Ramal 1)

◦ Secretaria de Ação Social: realiza a gestão do SUAS- Sistema Único de Assistência Social, Vigilância Sócio Assistencial,

Cadastramento do CAÚNICO do Governo Federal que dá acesso a vários serviços e benefícios (Programa Bolsa Família, Tarifa

social – desconto na conta de luz, desconto em alguns medicamentos, ID Jovem, Carteira do Idoso, dentre outros), Inscrição

do Programa Vale Gás e Cartão de Estacionamento para idosos.

◦ Documentos necessários para o acesso aos serviços e benefícios:

➢ Inscrição no CADÚNICO: Identidade, CPF - todos os membros da família, Título de eleitor- das pessoas acima de 16 anos,

Carteira de trabalho- familiares que possuem o documento, Certidão de casamento, Certidão de nascimento dos filhos.
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Secretaria de Ação Social

➢ Inscrição do Programa Vale Gás: Identidade, CPF, certidão de nascimento dos filhos, carteira de trabalho, cartão de vacina dos

filhos, se gestante - cartão da gestante, conta de água ou luz dos últimos três meses.

➢Cartão de Estacionamento de Idosos: Identidade, CPF, carteira de motorista – se possuir, comprovante de residência,

documento do veículo.

o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social: O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por

objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento

de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos

direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços

socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Dentro do CRAS é ofertado o PAIF-

Serviço de Atendimento integral a família, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção

Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosas, encaminhamentos e acompanhamentos de BPC- Benefício

de Prestação Continuada e Benefícios eventuais. Localização: Rua Pedro Botelho, 119 – Centro. Telefone:3599937-0807

Horário de atendimento: Segunda a sexta- feira das 07h as 16h, as Terças o horário é estendido até 18h. e-mail:

crascoqueiral2019@gmail.com

o Documentos necessários para o acesso aos serviços e benefícios:

➢Cadastramento da família no CRAS: RG, CPF, Certidão de nascimento de menores de 18 anos e carteira de vacinação,

Comprovante de residência (Conta de água ou Luz). 57
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➢BPC – Benefício de Prestação Continuada: Pessoas acima de 65 anos: folha resumo do cadastramento único (retirar na 

secretaria de ação social), comprovante de todas as despesas do grupo familiar (farmácia, mercado, água e luz, internet), 

certidão de casamento ou nascimento, RG, CPF do grupo familiar, comprovante de renda do grupo familiar (carteira de 

trabalho e holerite), comprovante de residência (conta de água ou luz). Pessoas com deficiência: folha resumo do 

cadastramento único (retirar na secretaria de ação social), documentos que comprove a deficiência (exames e atestados 

médicos – laudo do médico), comprovantes ou recibos das despesas com o tratamento e medicamentos, comprovante de 

todas as despesas do grupo familiar (farmácia, mercado, água e luz, internet), certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF 

do grupo familiar, comprovante de renda do grupo familiar (carteira de trabalho e holerite), comprovante de residência 

(conta de água ou luz). 

◦ Benefícios Eventuais:

➢Auxílio Natalidade: Certidão do recém-nascido, CPF, RG dos pais, comprovante de residência (conta de água ou luz), 

comprovante de renda, laudo médico, comprovante das despesas.

➢Auxilio Funeral: Cópia da certidão de óbito, RG, CPF do requerente, Certidão de casamento atualizada (quando requerida 

pelo cônjuge), Comprovante de despesas em nome do requerente, Cópia do cartão/comprovante do número da conta 

bancária.

➢Solicitar Cesta Básica: RG, CPF, Comprovante de residência (conta de água ou luz), Comprovante das despesas atuais,
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◦ Casa Lar Dona Nelinha: A casa Lar Dona Nelinha, foi criada para atender as crianças e adolescentes do Município de

Coqueiral, que se encontram em risco. Conforme exposto no ECA – Estatuto da Criança e Adolescente. Para maiores

informações entrar em contato pelo e-mail: acsocial@coqueiral.mg.gov.br, e pelo telefone (35)3855-1162.

◦ Conselho Tutelar: O conselho tutelar é Criado através de Lei Municipal conforme exposto no ECA estatuto da Criança e do

Adolescente e visa a proteção à criança e aos adolescentes do Município de Coqueiral. Localização: Rua Minas Gerais, 62 –

Vila Sônia – Coqueiral MG. Horário de funcionamento: 08h as 12h e 12h as 16h. E atendimento de Plantão realizado através

do telefone: (35) 99961-2450. Para maiores informações e esclarecimento de dúvidas favor ligar nos telefones: (35) 99961-

2450 e (35) 3855-1162. Através do E-mail: ctcx@coqueiral.mg.gov.br
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