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CARTA DE SERVIÇOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU 

 

 Disposições Gerais. 

A Prefeitura Municipal de Pompéu disponibiliza neste espaço um guia com 

informações e serviços para o cidadão. Nele procuramos levar a administração 

cada vez mais próxima da população. 

Em cumprimento à LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, que dispõe sobre 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, a 

prefeitura Municipal de Pompéu disponibiliza a presente Carta de Serviços. 

 

 Indicie 

 

01-  Ouvidoria Municipal ------------------------------------------------------página 01 

02-  Saúde-------------------------------------------------------------------------página 02 

03-  Educação--------------------------------------------------------------------página 18 

04-  Cultura------------------------------------------------------------------------página 21 

05-  Desenvolvimento Social--------------------------------------------------página 26 

06-  Esporte------------------------------------------------------------------------página 31 

07-  Meio Ambiente--------------------------------------------------------------página 32 

08-  Receitas Municipais e Protocolos--------------------------------------página 33 

09-  Agronegócio SINE e Empreendedorismo----------------------------página 45 

10- Conselhos Municipais------------------------------------------------------página 50 

11- Defensoria Pública----------------------------------------------------------página 54 

 

 

 01- Ouvidoria Municipal 
 

Finalidade: A principal função da ouvidoria municipal é fomentar um canal direto 

de comunicação entre as administrações públicas e os cidadãos. A ouvidoria é 

indispensável para que a administração viabilize o relacionamento democrático 

com a sociedade, além de ser um instrumento fundamental para garantir 

transparência aos órgãos públicos. Entendendo a importância da ferramenta na 

transparência da administração e prezando pelo bom relacionamento com os 

cidadãos esta administração disponibiliza aqui todas as ferramentas necessárias 

para o funcionamento online da Ouvidoria Municipal. 

A Ouvidoria desempenhará o papel de mediadora entre as secretarias 

municipais e os cidadãos. Os manifestantes poderão relatar as necessidades do 

município, fazer denúncias, reclamações, solicitações de informações, dar 

opiniões e fazer sugestões sobre qualquer assunto relacionado à cidade. Pela 

página da ouvidoria, qualquer pessoa, identificada ou não, poderá enviar 

manifestações à Prefeitura Municipal. No fluxo da ouvidoria, a manifestação será 
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encaminhada ao Ouvidor Municipal e ele direcionará o chamado à secretaria 

responsável. Após a secretaria responder ao chamado, ele será novamente 

encaminhado ao Ouvidor, que enviará o parecer ao manifestante. 

 Para gerar ainda mais transparência e aumentar o controle social sobre as 

manifestações enviadas, o cidadão que se identificar receberá, após efetuar o 

chamado, o número de protocolo para consultar, quando quiser, o andamento 

da manifestação. Além disso, relatórios e gráficos, apresentando o fluxo de 

atendimento, estão disponibilizados nesta página, agrupando todos os serviços 

da ouvidoria em um só local para facilitar o controle social. Todos os recursos 

necessários para abertura, acompanhamento e fiscalização dos atendimentos 

realizados estão disponíveis aqui. 

Presencial 

 Para realizar uma manifestação presencialmente, basta se dirigir à sede 

da Prefeitura Municipal, onde um atendente capacitado estará apto a abrir 

a manifestação. Confira abaixo o endereço completo da Ouvidoria 

Municipal: 

 

Endereço: Avenida Galdino Morato de Medeiros, 100, São José, Pompéu, MG, 

35640000 

Horário: De Segunda a Sexta de 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 e 037 3523-2616 

E-mail: ouvidoria@pompéu.mg.gov.br  

 

 02- Saúde 

 
 Baixa Complexidade  

 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O QUE É 

 

A atenção básica ou atenção primária em saúde: é conhecida como a "porta 

de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento 

inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os 

possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de 

atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, 

como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos 

mais simples aos mais complexos. 

 

mailto:ouvidoria@pompéu.mg.gov.br
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A Estratégia Saúde da Família (ESF): busca promover a qualidade de vida da 

população e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de 

atividade física, má alimentação, uso de tabaco, drogas, álcool, entre outros. 

Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, 

médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 

comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 

Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

   

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF): Tem o objetivo de apoiar a 
consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na 
rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das 
ações. Os núcleos são compostos por equipes multiprofissionais. Esta atuação 
integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 
atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde, 
como nas visitas domiciliares; permite a construção conjunta de projetos 
terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser 
Inter setoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da 
saúde. No município de Pompéu possuímos no NASF, profissional pediatra, 
nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. 

Unidade Básica de Saúde: são unidades construídas para abrigar o 
atendimento à população feito pelas ESF e NASF, são a porta de entrada 
preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é 
atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a 
necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e 
hospitais. 

Serviços ofertados nas unidades de saúde:  

 Cadastramento de usuários do município; 

 Ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da 
mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a 
câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e 
hipertensão; 

 Curativos; 

 Inalações; 

 Vacinas; 

 Agendar exames laboratoriais; 

 Tratamento odontológico; 

 Ser encaminhado para atendimentos com especialistas; 

 Visitas domiciliares; 
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 Atendimento com pediatra, psicólogo, nutricionista, assistente social e 
fisioterapeuta. 

Endereço das Unidades Básicas de Saúde 

Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim. Endereço: Rua das Flores, 
nº70, Bairro: Cidade Jardim. Telefone: 3523-4027 

Unidade Básica de Saúde Loteamento. Endereço: Rua Enéas de Souza 
Ribeiro, n°: 407. Telefone: 3523-2841 

Unidade Básica de Saúde Trevo e Rural. Endereço: Avenida João Serra 
Machado, n°: 1000, bairro: Trevo. Telefone: 3523-4397 

Unidade Básica de Saúde Volta do Brejo e Casas Populares. Endereço: 
Rua Togalma Soares Maciel, n°: 357, Bairro: Volta do Brejo. Telefone: 3523-
4469 

Unidade Básica de Saúde Várzea das Flores.  Endereço: Rua Garcia 
Chaves, n°: 365, Bairro: Várzea das Flores. Telefone: 3523-2269 

Unidade Básica de Saúde Centro.   Endereço: rua José 
Cipriano de campos, n°: 111, bairro: Centro. Telefone: 3523-4142 

Unidade Básica de Saúde Morro Moce. Endereço: rua Antônio Cândido 
Castelo Branco filho, n°: 281, Bairro: Morro Doce. Telefone: 3523-1914 

 

 Unidades Básicas de Saúde que possuem atendimento em saúde 
bucal são: 

 PSF Trevo. 

 PSF Morro Doce. 

 PSF Centro. 

 PSF Loteamento. 

 PSF Várzea das Flores. 

 PSF Volta do Brejo. 

 

Horário de Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde: De 7:00 às 
17:00 horas. 

Documentos Necessários 

Cartão SUS, comprovante de residência, documento de identidade. 

 

População Alvo 
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Residentes do município de Pompéu. 

 

 Média e Alta Complexidade 

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

O QUE É? 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 

A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do Governo Federal, 

coordenada pelo Ministério da Saúde, que compreende as estratégias e 

diretrizes adotadas pelo país para organizar a assistência às pessoas com 

necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Abrange 

a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais 

como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno 

obsessivo-compulsivo etc., e pessoas com quadro de uso nocivo e dependência 

de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas. 

O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma estratégia de atenção 

fundamental para a identificação das necessidades assistenciais, alívio do 

sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticas, se 

e quando necessárias, conforme cada caso. Os indivíduos em situações de crise 

podem ser atendidos em qualquer serviço da Rede de Atenção Psicossocial, 

formada por várias unidades com finalidades distintas, de forma integral e 

gratuita, pela rede pública de saúde. 

 

DIREITOS GERAIS NA SOCIEDADE 

A todos os usuários deve ser garantido o direito a uma vida plena em suas 

dimensões psicológica, existencial, social e política; A assistência à saúde 

mental é um direito de todo cidadão, independentemente de sua situação social, 

familiar e racial e essa assistência não poderá, em hipótese alguma, justificar a 

violação a quaisquer direitos de cidadania;  Todo usuário tem direito à liberdade, 

à dignidade e a ser tratado e ouvido como pessoa humana, com direitos civis, 

políticos e sociais como qualquer cidadão;  Não haverá discriminação ou 

preconceito em relação ao usuário de serviços de saúde mental, inclusive no 
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mercado de trabalho e em seus direitos trabalhistas e instituições sociais em 

geral;  Todo usuário tem direito de expressão, de ser respeitado em seus credos 

religiosos, manifestações culturais e sexualidade;  Nenhum usuário pode ser 

submetido a exploração econômica, sexual, abuso físico e moral, ou 

comportamento degradante.  

 

CAPS 

O CAPS é uma unidade que presta serviços de saúde de caráter aberto e 

comunitário, constituído por uma equipe multiprofissional que atua sobre a ótica 

interdisciplinar, realizando prioritariamente atendimento as pessoas com 

transtornos ou sofrimentos mentais graves e persistentes, incluindo aquelas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área 

territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação 

psicossocial.  

 

SERVIÇOS OFERTADOS PELO CAPS 

 Permanência Dia;  

 Oficinas Terapêuticas – Artesanato, esportes, práticas corporais, etc.;  

 Atendimento de Enfermagem;  

 Grupos Operativos – Álcool e Drogas, através de demanda espontânea; 

 Atendimento Ambulatorial adulto e infantil;  

 

ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE: 

 Acolhimento;  

 Atendimento a crise;  

 Visitas domiciliares;  

  Atendimento individual (Psiquiátrico, Enfermagem, Terapia Ocupacional 

e Psicologia); 

 Atendimentos em grupo  

  Atendimento em Oficinas Terapêuticas I e II;  

 Acolhimento diurno de pacientes (Permanência-dia);  

  Atendimento e suporte familiar;  

  Ações de articulação de redes intra e intersetoriais;   

  Parceria com o setor de Urgência do Município no atendimento dos casos 

de crise;  
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  Matriciamento com as equipes de Atenção Primária;  

 Ações de redução de danos; 

 Ações de reabilitação psicossocial;  

  Campanhas e eventos de cunho educativo e participativo do usuário e 

familiares. 

  Apoio a serviço residencial de caráter transitório (internação temporária 

voluntária aos usuários de álcool e outras drogas).  

 

ACESSO 

 Os usuários são encaminhados pela Rede de Saúde municipal após avaliação 

multiprofissional, sendo então acolhidos e classificados conforme risco 

apresentado na consulta. Contamos também, com o suporte de leitos de 

retaguarda na Santa Casa de Misericórdia para o atendimento a pacientes em 

sofrimento mental. 

Endereço: Rua João Machado Nº 439 – Centro 

Telefone: (37) 3523-2197.  

Horário de Funcionamento: de 07 às 17h. 

Documentação Necessária: Cartão SUS, comprovante de residência, 

documento de identidade. 

Público Alvo: Residentes do município de Pompéu. 

 

 

LABORATÓRIO MUNICIPAL    

O QUE É? 

A finalidade é de “fornecer informações para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças, ou para a avaliação de saúde de seres humanos e que 

podem oferecer serviços de consultoria e acompanhamento que abrangem todos 

os aspectos das investigações em laboratório, incluindo a interpretação de 

resultados e conselhos sobre investigações adicionais apropriadas” (Inmetro. 

Governo Federal. Internet: http://www.inmetro.gov.br. Acesso: 10 de junho, 

2013) 

É um setor de apoio diagnóstico à atuação clínica dos profissionais de saúde 

municipais. 

Além da realização de exames para diagnóstico de doenças, é um processador 

de dados imprescindível para o gerenciamento de ações estratégicas em saúde 

pública.  
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CERTIFICAÇÃO   

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade; Certificação do Conselho 

de Farmácia.  

Certificação do Conselho de Farmácia. 

 

EXAMES OFERTADOS À POPULAÇÃO  

 Exames de escarro;  

 Exames de raspado intradérmico;  

 Exame de PPD.  

 Hemograma; 

 VHS;   

 Reticulócitos;   

 Grupo Sanguíneo e Fator RH;   

 PCR;   

 Aslo;  

 Fator Reumatóide;  

 Sífilis;  

 HIV- HV;  

 HBSAG;  

 BHCG;  

 Chagas;  

 Glicemia;  

 Teste de Tolerância a Glicose;  

 Glicemia Prandial;  

 Curva Glicêmica;  

 Hemoglobina Glisosilada; 

 Uréia; 

 Creatinina;  

 Colesterol Total e Frações; 

 Triglicérides;  

 Ácido Úrico;  

 Transaminases;  
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 Bilirrubina; 

 Amilase; 

 Fosfatase alcalina;  

 Cloreto; 

 Potássio;  

 Sódio;  

 Cálcio Iônico; 

 Cálcio; 

 Magnésio; 

 Fósforo;  

 Ferro;  

 Gama Gt;  

 Proteínas Totais e Frações; 

 Albumina;  

 Mucoproteína;  

 CKMB- CPK; 

 Troponina;  

 Mioglobina;   

 Coagulograma; 

 Lipase;   

 BAAR (Escarro);  

 BAAR (Raspado;  

 PPD (Tuberculose);  

 Pesquisa de Oxiúrus;   

 Parasitológico de Fezes;   

 Exame a fresco de Fezes;   

 Sangue Oculto nas Fezes;   

 Urina Rotina; o Gram de gota; o Urocultura. 

EXAMES CREDENCIADOS   

  Antitrypanossoma Cruzzi IGG e IGM;  

 Anti – HBE; 

  Anti – HBS; 
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  Anti – HBC;  

 CEA;  

 Citomegalovirus IGG e IGM; 

 Lítio;   

 Eletroforese de proteínas;   

 Estradiol;   

 Ferritina;   

 FSH FTA bs IGG  IGM;  

 HBSAG; 

 Hepatite A IGG e IGM;LH;  

 Progesterona;  

 Prolactina;   

 PSA total e livre;  

 Rubéola IGG, o IGM;   

 T3 total; 

 T4 livre; 

 T4 total;   

 Toxoplasmose IGG e IGM;  

 Transferritina;   

 TSH;   

 Vitamina B12;  

 Zinco 

 

ACESSO 

Os exames são agendados diariamente a partir das 09 horas da manhã após a 

realização da coleta dos exames agendados.  

Em caso de impossibilidade de comparecimento na data do agendamento, será 

necessária a solicitação de um novo pedido ao médico. 

Endereço: rua Gilberto Cordeiro Valadares nº 500, Centro  

Telefone: (37) 3523-4375 

Horário de Funcionamento: de 07 às 17h. 

Documentação Necessária: pedido médico original com data inferior a trinta 

dias de solicitação, cartão do SUS e identidade (cópias).   
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Público Alvo: Residentes do município de Pompéu. 

 

 

FARMÁCIA DE TODOS - UNIDADE POMPÉU   

O QUE É? 

O Farmácia de Todos é o programa do Governo de Minas Gerais, por meio da 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), criado para garantir 

a Assistência Farmacêutica em nosso Estado. É por meio dele que os 

medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) chegam a todos os mineiros.  

MUITO IMPORTANTE!   

NUNCA TOME MEDICAÇÃO SEM CONSULTAR O SEU MÉDICO, POIS ALÉM 

DE SER PREJUDICIAL A SUA SAÚDE, O ORGANISMO SE TORNA 

RESISTENTE A ESTAS MEDICAÇÕES.   

Quando possuir em casa medicamento que não fizer uso, traga-os a Farmácia 

de Todos para serem corretamente direcionados. Evitando assim que algum 

familiar fique exposto ao risco de intoxicação de medicamentos ou 

automedicação. 

SERVIÇOS OFERTADOS PELA FARMÁCIA DE TODOS UNIDADE POMPÉU  

 Combate ao Tabagismo;  

 A gestante e seus cuidados;  

 Qualificação Farmacêutica em: 

 Cuidado farmacêutico durante todo horário de funcionamento; 

 Garantia do abastecimento regular de medicamentos; 

 Atendimento Humanizado; 

 Acompanhamento farmacoterapêutico;  

  Monitoramento farmacoterapêutico do idoso;  

 Orientações quanto ao uso adequado e racional de medicamentos;  

 Assistência Farmacêutica interligada com as demais Unidades de Saúde;  

 Participação, envolvimento e comprometimento farmacêutico em 

campanhas preconizadas pelo Ministério - Diabetes e seus insumos 

UTILIDADE PÚBLICA!  

Deseja se informar quanto ao andamento de seu processo de medicamento do 

Componente Especializado disponibilizado pela SES/MG? Ligue - Minas 155 na 

opção 4 (paciente deve estar com documento de CPF em mãos no ato da 

ligação).  
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Ou acesse o site da SES/MG ir em Cidadão/Farmácia de Todos/ e copiar os links 

com a relação dos medicamentos disponibilizados pela SES/MG que são:  

 Componente Básico da Assistência Farmacêutica;  

 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica;  

 Componente especializado da Assistência Farmacêutica. 

 

MUITO IMPORTANTE!   

Nunca tome medicação sem consultar o seu médico, pois além de ser 

prejudicial a sua saúde, o organismo se torna resistente a estas 

medicações.   

Quando possuir em casa medicamento que não fizer uso, traga-os a Farmácia 

de Todos para que sejam corretamente direcionados, evitando assim que algum 

familiar fique exposto ao risco de intoxicação de medicamentos ou 

automedicação. 

 

CERTIFICAÇÕES  

 Alvará de funcionamento;  

 Alvará Sanitário;  

 Certidão de Regularidade Técnica emitida pelo CRF/MG;  

 Credenciamento municipal e estadual como Unidade apta a Dispensar 

Talidomida;   

 Termo de Responsabilidade Técnica – Farmácia de Todos – Unidade 

Pompéu celebrado entre município e estado. 

ACESSO 

Endereço: Rua São Pedro, 340 – São José  

Telefone: (37) 3523-2495 

Horário de Funcionamento: de 08 às 17h. 

Documentação Necessária: Receita médica original dentro do prazo de 

validade, Cartão SUS, CPF, documento de identidade com foto.   
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POLICLÍNICA MUNICIPAL DE POMPÉU 

 

O QUE É? 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Atenção Especializada é um conjunto de ações, práticas, conhecimentos e 

serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial, que englobam a 

utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados 

para a produção do cuidado em média e alta complexidade. Caracterizam-se 

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.   

 

SERVIÇOS OFERTADOS NA POLICLÍNICA 

 Ginecologia; 

 Mastologia; 

 Oftalmologia;  

 Mamografia; 

 Otorrinolaringologia; 

 Ortopedia; 

 Neurologia;  

 Cardiologia; 

 Fonoaudiologia; 

 Nutricionista; 

 Radiografia.  

ACESSO 

Endereço: Rua São Pedro, 320 – São José. 

Telefone: (37) 3523 – 1078 

Horário de Funcionamento: de 07 às 17h. 

Documentação Necessária: Encaminhamento médico de acordo com o 

protocolo da regulação; Cópia do Cartão SUS, documento de identidade com 

foto, CPF, comprovante de residência, exames realizados, quando houver. 

Observação: as solicitações urgentes deverão ser encaminhadas ao setor de 

TFD, na policlínica com a documentação necessária. Os demais deverão ser 
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entregues na UBS, para que sejam encaminhados de acordo com o protocolo da 

regulação. 

Público Alvo: Residentes do município de Pompéu. 

 

CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL – FISIOTERAPIA 

O QUE É 

A Fisioterapia pode ser definida como uma profissão da saúde preocupada com 

a função humana, o movimento e a maximização potencial. Através do estudo, 

da prevenção e do tratamento dos distúrbios cinéticos funcionais, utilizando 

abordagens físicas, promove mantém e restaura o bem-estar físico, psicológico 

e social. Fundamenta suas atividades isoladamente ou em equipe em todos os 

níveis de atenção à saúde, incluindo a prevenção, promoção, tratamento e 

recuperação da saúde com indivíduos, famílias, grupos de pessoas ou 

comunidades (MEAD, 2005). 

 

SERVIÇOS OFERTADOS 

 Fisioterapia Neurológica; 

 Fisioterapia Neuropediatra; 

 Fisioterapia Cardiorrespiratória; 

 Ortopedia e Traumatologia; 

 Fisioterapia Uroginecológica; 

 Orientação aos pacientes e familiares. 

 

 

ACESSO 

Endereço: Rua São Pedro, 320 – São José. 

Telefone: (37) 3523-2042 

Horário de Funcionamento: de 07 às 17h. 

Documentação Necessária: Pedido médico SUS, Cópia do Cartão SUS, 

documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência. 

Público Alvo: Residentes do município de Pompéu. 

 

 

TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E TRANSPORTE DA SAÚDE   
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O QUE É? 

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da 

Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal 

que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de 

doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.  

Todos os agendamentos realizados via TFD são estabelecidos através da 

Programação Pactuada e Integrada, que é um processo instituído no âmbito do 

Sistema Único de Saúde onde, em consonância com o processo de 

planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para população 

residente em cada território, bem como efetuados os pactos Inter gestores para 

garantia de acesso da população aos serviços de saúde.  Tem por objetivo 

organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e 

definir a partir de critérios e parâmetros pactuados os limites financeiros 

destinados à assistência da população e das referências recebidas de outros 

municípios.  Define a programação das ações de saúde em cada território e 

norteia a alocação dos recursos financeiros para saúde a partir de critérios e 

parâmetros pactuados entre os gestores.  

 

SERVIÇOS OFERTADOS PELO TFD E TRANPORTE SAÚDE 

 Agendamento de consultas especializadas de acordo com cota de PPI; 

 Agendamento de Cirurgias de acordo com cota de PPI; 

 Agendamento de exames de média e alta complexidade de acordo com 

cota de PPI; 

 Serviços de órtese e prótese; 

 Recebimento de encaminhamentos em caráter de urgência e 

atendimentos da policlínica; 

 Agendamento de transporte/viagem para consultas eletivas; 

 Transporte de pacientes para consultas intermunicipais e altas 

hospitalares. 

 

 

 

 

 

ACESSO 
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Endereço: Rua São Pedro, 320 – São José. 

Telefone: (37) 3523-2045 

Horário de Funcionamento: de 08 às 17h. 

Documentação necessária: Encaminhamento médico de acordo com o 

protocolo da regulação, Cópia do Cartão SUS, documento de identidade com 

foto, CPF, comprovante de residência, resultado de exames e biópsias quando 

necessário, comprovante de agendamento da consulta. 

Público Alvo: Residentes do município de Pompéu. 

 

PRONTO ATENDIMENTO 

 

O QUE É? 

O Pronto Atendimento (PA) é a unidade de saúde 24h, destinada ao atendimento 

dos casos de urgência (Paciente precisa ser atendido rapidamente, mas pode 

aguardar o atendimento dos casos mais graves) e emergência (Paciente precisa 

de atendimento imediato, pois corre risco de morte).  

No PA, os pacientes são atendidos conforme o grau de gravidade de sua doença. 

Essa categorização e necessária para que apenas pessoas com doenças graves 

não tenham que ficar esperando por terem chegado minutos depois de alguém 

com problemas menos sérios. 

O PA deve ser usado apenas nos casos de urgência. O uso adequado desse 

serviço permite que todos possam usufruir melhor do serviço de atendimento 

emergencial. Vale ressaltar que o atendimento de urgência combate somente os 

sintomas, não investiga a causa da doença. Além disso, não lhe dá o direito ao 

retorno e acompanhamento do mesmo médico. A atenção ambulatorial, fora das 

rotinas de urgência e emergência, permite ao médico consultar e estudar o 

paciente como um todo, em uma abordagem geral e completa, além de avaliar 

na consulta de retorno se o diagnóstico e o tratamento estão corretos. 

 

 

SERVIÇOS MAIS COMUNS NO PA 

• Acidentes de carro e moto;  

• Acidentes de origem elétrica;  

• Acidentes com projéteis de armas de fogo;  

• Acidentes com armas brancas; 

• Acidentes com animais peçonhentos (cobra, escorpião etc.); 

• Lesões esportivas;    
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• Fraturas e cortes por acidentes ou quedas;  

• Queimaduras; 

• Afogamentos;  

• Hemorragias;  

• Infarto do miocárdio (dor no peito); 

• Dificuldade respiratória ataque de asma, pneumonia;  

• Derrames, perda de função e/ou dormência nos braços ou pernas;   

• Inconsciência;  

• Convulsão, alteração do nível de consciência, desmaio;  

• Intoxicações por medicamentos ou drogas;   

• Dor abdominal grave e vômito persistente; 

• Intoxicação alimentar;   

• Sangue no vômito, na tosse, na urina ou nas fezes;  

• Reações alérgicas graves à mordida de inseto, alimento ou à 

medicação;  

• Complicações de doenças;  

• Febre alta, igual ou acima de 38, 5ºC em crianças e adultos iguais 

ou acima de 39,5º 

 

ACESSO 

Endereço: Rua João Machado, 161 – Centro – Pompéu – MG  

Telefones: (37) 3523 – 4464 / (37) 3523 – 1393  

 

 Vigilância em Saúde. 
  
Local de funcionamento: Secretaria Municipal de Saúde. Centro 
Administrativo – Avenida Galdino Morato de Menezes, nº 100, bairro São José. 
 
Horário de funcionamento: das 07:00 às 17:00 horas. 
  
  
  
- Vigilância Sanitária:  

Público Alvo: Tem suas atividades voltadas exclusivamente para os 
estabelecimentos comerciais e de interesse à saúde.  
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Finalidade: Atividades Educativas; Cadastro de Estabelecimentos; Inspeções 
Sanitárias; Atendimento a denúncias; Atendimento a ofícios e Notificação da 
Gerência Colegiada; Programa de Monitoramento de Alimentos e Processo 
Administrativo. 

- Saúde do Trabalhador:  

Acompanhamento das notificações e Investigação dos acidentes de trabalho. 

 
-Vigilância Epidemiológica e Ambiental:  
Controle da Tríplice Arbovirose - Dengue, Chikungunya e Zika; Controle da 
Doença de Chagas; Acolhimento de cães de rua doentes ou atropelados; 
Combate ao Cúlex (pernilongo-comum ou muriçoca); Estatísticas vitais; 
Acompanhamento Epidemiológico de Doenças e Agravos; Ações de Educação 
em Saúde; Colaboração com serviços privados; Acompanhamento e controle 
dos insumos de testagem rápida das Infecções Sexualmente Transmissíveis; 
Distribuição de insumos de prevenção e análise de água.  
 
 
 

 03- Educação 
 
 

 Creche (Educação Infantil): alunos de 0 a 3 anos; 

 Pré escola (Educação Infantil): alunos de 4 e 5 anos; 

 Ensino Fundamental I: alunos de 6 a 10 anos; 

 Ensino Fundamental II: alunos de 11 a 14 anos. 

 
 
Escola Municipal Antônio Da Palmira 
Endereço: Rua Santa Rita De Cássia, 261- Trevo (Atende de pré-escola até 5º 
ano do Ensino Fundamental) 
Contato: 037 3523-1418 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 22 horas. 
 
Escola Municipal Inácio de Oliveira Campos 
Endereço: Assentamento – Zona Rural (Atende De Pré Escola Até 5º Ano do 
Ensino Fundamental) 
Contato: 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 10 às 14 horas. 
 
 
Escola Municipal José Maria De Carvalho  
Endereço: Rua Chiquinho Da Quita, 781- Volta Do Brejo (Atende De Pré 
Escola Até 5º Ano do Ensino Fundamental). 
Contato: 037 3523-1335 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
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Escola Municipal Professora Ângela Maria Rocha Campos 
Endereço: Rua Joaquim Alves Dos Santos, 464 – Várzea Das Flores (Atende 
Pré Escola, Ensino Fundamental I e II). 
Contato: 037 3523-3506 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
Escola Municipal Tabelião João Batista da Rocha 
Endereço: Rua Maria José Álvares Da Silva, 770- Nossa Senhora Da Piedade 
(Atende de Pré Escola Até 5º Ano do Ensino Fundamental) 
Contato: 037 3523-3932 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Escola Municipal Adelaide Joaquina 
Endereço: Rua Padre João Porto, 4060 – Várzea Das Flores (Atende Alunos 
do Ensino Fundamental I). 
Contato: 037 3523-1984 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 12 às 17 horas 
 
 
Escola Municipal Estanislau Castelo Branco 
Endereço: Rua Dezirrê Nicanor, 201 – Morro Doce (Atende Alunos do Ensino 
Fundamental I). 
Contato: 037 3523-1656 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 12 horas 
 
 
Centro de Educação Infantil Municipal Antônia Barbosa  
Endereço: Rua Garcia Chaves, Nº261, Várzea Das Flores (Atende Creche e 
Pré Escola). 
Contato: 037 3523-3502 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro De Educação Infantil Municipal Dr. Osvaldo Alvares Da Silva  
Endereço: Rua Aurora Torquato, N° 1399, Santo Antônio (Atende Creche e 
Pré Escola). 
Contato: 037 35234322 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro de Educação Infantil Municipal Francisco Pereira Soares 
Endereço: Rua Dezirrê Nicanor, Nº201, Morro Doce (Atende Creche e Pré 
Escola). 
Contato: 037 3523-1972  
Horário de Funcionamento:  De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro de Educação Infantil Municipal Helena Maria Dos Santos e Abreu 
Endereço: Rua Castelo Branco, Nº833, Volta Do Brejo (Atende Pré Escola). 
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Contato: 037 3523-3901 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro de Educação Infantil Municipal Lafaiete Ferreira Dos Santos  
Endereço: Rua Castelo Branco, Nº 972, Volta Do Brejo (Atende Creche).  
Contato: 037 3523-4358 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro de Educação Infantil Municipal Maria Da Conceição Soares  
Endereço: Rua Paraná, Nº 851, Nossa Senhora Da Conceição (Atende Creche 
e Pré Escola). 
Contato: 037 3523-1851 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro De Educação Infantil Municipal Valdelino Alves de Souza 
Endereço: RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, Nº453, TREVO (Atende 
Creche e Pré Escola). 
Contato: 037 3523-4369 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro De Educação Infantil Municipal Leonídio Corrêa 
Endereço:  Rua Mestra Donana, N° 1359, Morada Sol 
(Atende Creche e Pré Escola) 
Contato: 037 3523-3947 
Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 
 
 
Centro De Educação Infantil Municipal Maria Áurea de Menezes 

Endereço: Distrito De Silva Campos, Rua Pedra Jacob, 617 (Atende Creche e 

Pré Escola) 

Contato: 037 3523-5051 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07 às 17 horas 

 

 04- Cultura 

SERVIÇOS OFERTADOS CASA DE CULTURA “ANTÔNIO JOAQUIM DE 

SOUZA MACHADO” 

HIDROGINÁSTICA 

 A hidroginástica é um exercício aeróbico feito em piscinas que tem como 

objetivo a manutenção profilática da saúde. Melhora a capacidade aeróbica, a 
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resistência cardiorrespiratória, a resistência e a força muscular, a flexibilidade, 

etc... 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 50 anos, gestantes e pessoas 

com indicação médica através de laudo técnico. 

Dias e Horários das aulas: Todas as terças e quintas feiras de 07 às 10 e das 

16 às 18 horas. 

Local de inscrição: Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza Machado” Rua 

Paraná 212, Volta do Brejo. Das 07 às 18 horas Fone: 3523-3376. 

Documentos necessários para inscrições: Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço e atestado médico 

Local das aulas: Praça de Esportes “José Maria Álvares da Silva” Padre João 

Porto, 853 - Centro, Pompéu.  

 

AULAS DE JUMP 

O Jump consiste em um exercício aeróbico praticado em um mini trampolim ou 

cama elástica redonda. Nas aulas, os alunos pulam neste mini trampolim 

fazendo uma série de movimentos diversificados e com intensidades variadas. 

As aulas são muito dinâmicas, podendo realizar desde coreografias até corridas 

estacionárias. 

São aulas em grupos ao som de músicas animadas, deixando o exercício mais 

dinâmico, divertido e muito intenso. 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço e atestado médico. 

Dias e Horários das aulas: Todas as terças e quintas feiras das 18 às 19h, 

segundas e quartas feiras das 07 às 08 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE GINÁSTICA RECREATIVA 

Ginástica Recreativa é a mistura de movimentos físicos leves com atividades 

lúdicas, com a intenção de fazer com que as pessoas iniciem o dia praticando 

uma atividade física que as prepare para o dia a dia, é indicado para pessoas 

hipertensas, problemas de locomoção, etc... 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço e atestado médico. 
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Dias e Horários das aulas: Segundas e quartas feiras das 08 às 09 horas.  

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

AULAS DE GINÁSTICA LOCALIZADA 

 

 A ginástica localizada é uma série de exercícios de ginástica com número 
elevado de repetições para grupos musculares distintos, com o fim de os moldar 
e é uma das modalidades ou atividades mais requisitadas nas academias ou nos 
ginásios, em especial para atendimento de grupos adultos, que querem melhorar 
os tônus muscular nas regiões abdominais, parte posterior de membros 
superiores e também coxas e glúteos. Tem a finalidade de aprimorar: os tônus 
musculares, as capacidades aeróbias, anaeróbia, flexibilidade ou o 
condicionamento físico como um todo.  

 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço e atestado médico. 

Dias e Horários das aulas: Quartas e sextas feiras das 17 às 18 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE HIT 

HIIT ou treinamento intervalado de alta intensidade é uma técnica de 
treinamento em que você dá 100% de esforço através de rápidas e intensos 
exercícios, com períodos curtos de descanso. 
Além disso, este tipo de treinamento aumenta a queima de gordura em menos 
tempo. Pois, treino de alta intensidade aumenta a necessidade do corpo por 
oxigênio durante o esforço e cria uma escassez de oxigênio, fazendo com que 
seu corpo solicite mais oxigênio durante a recuperação, 
O HIIT são exercícios extremamente vantajosos, pois, além de ser em período 
curto do que os tradicionais aeróbicos, ele melhora a queima de gordura com 
mais eficiência, acelera o seu metabolismo, fazendo com que você queime mais 
calorias durante o dia inteiro! 
Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Dias e Horários das aulas:  Terças e Quintas das 16 às 17h e sextas feiras das 

07 às 08. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 
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AULAS DE MIX 

O Mix dance é ideal para quem busca o fortalecimento muscular, além de uma 

aula alegre e divertida, tem um alto gasto calórico. A modalidade alia passos de 

dança, exercícios para abdômen, coluna, auxilia na coordenação motora, 

lateralidade (capacidade que temos para orientação das direções direita e 

esquerda), equilíbrio, condicionamento físico, respiratório, resistência muscular 

e, a socialização no contato com os colegas na aula. 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas:  Segundas e quintas das 16 às 17 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

AULAS DE ZUMBA 

A Zumba é um exercício físico aeróbico de muita fama que se utiliza de ritmos 

de dança latina que incluem a salsa, merengue, mambo, reggaeton e 

brasilidades como o samba, axé e funk. A zumba serve, para muitas pessoas, 

como uma excelente forma de perder peso sem esforços. 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições:  Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas:  Quintas feiras das 08 às 10 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE CAPOEIRA 

A Capoeira é a manifestação da cultura popular afro-brasileira, que combina 

harmoniosamente luta, jogo e dança, realizada com o acompanhamento de 

instrumentos musicais (Berimbau, pandeiro, agogô e atabaque), palmas, cantos 

e coros. Resulta em um sistema excepcional de autodefesa, de treinamento 

físico e mental, melhorando da autoestima e qualidade de vida. Trabalha de 

forma explícita valores interculturais de convivência, a não-violência, 

sociabilidade e qualidade de vida. Uma característica que distingue a capoeira 

da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desta arte 

marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar 

os instrumentos típicos dessa arte e a cantar. 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 06 anos. 
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Documentos necessários para inscrições:   Informe dos dados pessoais como 

CPF, RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas: segundas e quartas feira das 19 às 20 horas, terça 

e quintas feiras 17 às 20 horas, sextas feiras das 17 às 19 horas e aos sábados 

das 15 às 17 horas.  

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE PERCUSSÃO  

 

O curso de percussão é voltado àqueles que desejam aprender ou se aprofundar 

nesse instrumento exercitando a leitura de vários ritmos. Durante o curso, o 

aluno terá a capacidade de tocar peças fazendo uso de figuras de notas e de 

tocar os principais instrumentos de percussão, como o pandeiro, o tamborim, o 

triângulo, o tambor e muitos outros. 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 06 anos. 

Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais como CPF, 

RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas: segundas feiras das 15 às 17 horas e sextas feiras 

das 09 às 11 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE DANÇAS RÍTMICAS ADULTO 

A aula de dança que utiliza as coreografias do Axé Music para promover a 

melhora do condicionamento físico e aumento do gasto calórico, de maneira 

divertida e alegre. 

 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 16 anos. 

Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais como CPF, 

RG, Telefone de Contato e Endereço.  

Dias e Horários das aulas: De segunda a quinta feira das 17 às 18 horas.  

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE DANÇAS RÍTMICAS INFANTO JUVENIL 
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A aula de dança que utiliza as coreografias do Axé Music para promover a 

melhora do condicionamento físico e aumento do gasto calórico, de maneira 

divertida e alegre. 

 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 06 anos. 

Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais como CPF, 

RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas: De segunda a quinta feira, das 09 às 10h, e de 13 

às 14 horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE ARTESANATO 

São aulas de Boneca de pano, pintura em tecido, crochê, etc... 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 10 anos. 

Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais como CPF, 

RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas: De segunda à sexta feira de 08 às 10 e de 13 às 17 

horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

AULAS DE VIOLÃO 

 

São aulas de iniciação musical e prática em violão 

Requisitos para participar: Pessoas acima de 07 anos. 

Documentos necessários para inscrições: Documentos pessoais como CPF, 

RG, Telefone de Contato e Endereço. 

Dias e Horários das aulas: De segunda à sexta feira de 08 às 10 e de 13 às 17 

horas. 

Local das Aulas: Casa de Cultura Casa de Cultura “Antônio Joaquim de Souza 

Machado” Rua Paraná 212, Volta do Brejo. Fone: 3523-3376. 

 

Dados da Biblioteca Pública Municipal “José de Carvalho Vasconcelos” 
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Serviços ofertados: 

Empréstimo de Livros, auxílio em pesquisas, e emissão de Carteirinhas. 

Documentos necessários: Cópias de CPF, RG e comprovante de endereço. 

Dias e horários de atendimento: De segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. 

Rua Padre João Porto, nº 222, Centro. Fone: 3523-2614 

 

 

 

 05- Desenvolvimento Social 

Conselho Tutelar 

Finalidade: O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar 

pelos direitos da criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao ECA 

– Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de 

julho de 1990. É um órgão permanente, ou seja, uma vez criado não pode ser 

extinto, e possui autonomia funcional, não sendo subordinado a qualquer outro 

órgão estatal, prestando atendimento a Criança e Adolescente para garantir seus 

direitos. 

Endereço: Praça Governador Valadares n° 12 -  Centro 

Documentos necessários: Documentos de acordo com a demanda. 

Telefone: 037 3523 – 2424 

Celular de Plantão: 037 99823-2106 

 

Centro de Convivência do Idoso 

Finalidade: O Centro de Convivência do Idoso, tem como objetivo, promover 

com os Idosos contemplados: o resgate de vínculos de amizade, socialização, e 

abertura da palavra de escuta para todos os participantes do Projeto, visto que o 

propósito do trabalho de fortalecimento de vínculos que se configura como sendo 

uma das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. 

Endereço: Rua Togalma Soares Maciel - 293 - Bairro Volta do Brejo. 

Telefone: 037 3523-3944 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 08:00 - 16:00  

Serviços: 

 Tapeçaria com cordão  

 Alfabetização  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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 Pintura em Tecido  

 Percussão  

 Confecção de Bainha Aberta e Bordado em Ponto Livre.  

Documentos necessários: Identidade - CPF - Comprovante de Residência - 

Receituário Médico e 02 fotos 3X4 para confecção da carteirinha do Centro de 

Convivência do Idoso. 

 

CREAS - Centro de Referência de Assistência Social 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI). 

Finalidade: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um 

ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos. 

Endereço: Rua São Pedro, n°258, Bairro São José. 

Telefone: 037 3523-2203 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das  07:30 às 17 horas  

Documentos Necessários: CPF; CI; Comprovante De Endereço; Certidão De 
Nascimento. 

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade. 

Finalidade: Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto, determinadas judicialmente. 

Endereço: Rua São Pedro, n°258, Bairro São José 

Telefone: 037 3523-2203 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07:30 às 17 horas  

Documentos Necessários: CPF; CI; Comprovante De Endereço; Certidão De 
Nascimento. 

 

 Serviço Especializado em Abordagem Social 

Finalidade: Assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que 

identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Endereço: Rua São Pedro, n°258, Bairro São José 

Telefone: 037 3523-2203 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das  07:30 às 17 horas  
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Documentos Necessários: CPF; CI; Comprovante De Endereço; Certidão De 
Nascimento. 

 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias. 

Finalidade: Destinado à promoção de atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direito. 

Endereço: Rua São Pedro, n°258, Bairro São José 

Telefone: 037 3523-2203 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 07:30 às 17 horas  

Documentos Necessários: CPF; CI; Comprovante De Endereço; Certidão De 
Nascimento. 

 

Benefício Eventual 

Endereço: Praça Governador Valadares, 12- Centro 

Telefone: 037 3523-3993 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 08:00 às 11:00 e 12:30 

às 17:00 horas 

Serviços oferecidos: 

 Benefícios eventuais: 

 Cesta Básica 

 Material de construção para moradia em situação de risco 

 Material para construção de passeio 

 Passagem Passantes 

 Auxílio Aluguel 

 Passagens Sociais 

 Auxílio Funeral 

 2ª Via de Documentos 

 Auxílio Natalidade 

 Auxílio pecúnia para luz/água 

 Isenção de taxa de ligação de rede de esgoto e numeração de imóvel 

 Auxílio pecúnia para jovem desligado do abrigo por questão de 

maioridade em situação de vulnerabilidade  

 

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, 

carteira de trabalho e/ou declaração de renda. 
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Cadastro Único 

Finalidade: Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um 

instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as 

famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas 

de assistência social e redistribuição de renda. 

 Características do domicílio (número de cômodos, tipo de construção, 

tratamento da água, esgoto e lixo); 

 Composição familiar (número de membros, existência de gestantes, 

idosos, mães amamentando, deficientes físicos); 

 Identificação e documentação civil de cada membro da família; 

 Qualificação escolar dos membros da família; 

 Qualificação profissional e situação no mercado de trabalho; 

 Rendimentos; e 

 Despesas familiares (aluguel, transporte, alimentação e outros). 

 

Endereço: Praça Governador Valadares, 12 

Telefone: 037 3523-2177 

Serviços Oferecidos: Cadastro Único 

Documentos necessários: RG, CPF, CTPS, Comprovante de renda (se 

houver), comprovante de endereço, documentos dos filhos, declaração escolar 

 

CRAS/CASI (Centro de Referência e Assistência Social e Centro de 

Atendimento Sócio Infantil) 

Endereço: Rua São Pedro, n°325, n°351 Bairro São José  

Telefone: 037 3523 2367 

Horário de Funcionamento: De segunda  a sexta das 08 às 17 horas. 

Documentos necessários: RG, CPF e NIS 

 Serviços 

PAIF  

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em 

todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como 

objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso 

a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de 

procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, 

reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma 
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família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, 

promove espaços coletivos de escuta e troca de vivências. 

 

Equipe Volante 

A Equipe Volante integra a equipe do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e tem o objetivo de prestar serviços de assistência social a famílias que 

residem em locais de difícil acesso (áreas rurais, comunidades indígenas, 

quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros). 

Essa equipe é responsável por fazer a busca ativa destas famílias, desenvolver 

o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e demais serviços 

de Proteção Social Básica, que poderão ser adaptados às condições locais 

específicas, desde que respeitem seus objetivos. 

Além disso, é responsável por apoiar a inclusão ou atualização cadastral das 

famílias no Cadastro Único, realizar encaminhamentos necessários para acesso 

à renda, para serviços da Assistência Social e de outras políticas. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

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

forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

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

atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e 

esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. 

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

estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais, coletivas e familiares. 

 

 06- Esportes 

 
 Poliesportivo. 

Endereço: Av. Capitão Joaquim Antônio, nº 593. 

Telefone: 037 3523-2314 

Serviços:  Aulas de Futsal 

O espaço é cedido para vários projetos esportivos 

o Vôlei (Renato) 

o AESGE handebol (Francisco) 
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o Vem ser para vencer, futsal (Vinicius) 

o Futsal feminino (Fernanda) 

 

 Praça de Esportes 

Endereço: Rua Padre João Porto, n°553, Bairro centro. 

Telefone: 037 3523-1547 

Serviços:  Para População 

o Aula de natação mais de 80 alunos. 

o Aula de Hidroginástica mais 150 alunos (no momento esta atividade está 

na responsabilidade da cultura) sendo uma atividade do esporte. 

o E cedido o espaço para treinos de basquete para projetos. 

São oferecidas para sócios. 

o Academia 

o Natação 

o Hidroginástica 

o Cantinho do spar 

o 3 piscinas 

o Quadras para práticas esportivas 

o Campo society  

o Área de festas 

Campeonatos durante o ano  

 

 Escolinha de Futebol (Parceria Liga eclética, Prefeitura e Avaí) 

Iniciou-se no Campo do Avaí no dia 03 de junho de 2019 com 97 alunos. 

OBS: Através da Liga Eclética a Secretaria de Esportes executa os campeonatos 

esportivos do município em várias modalidades esportivas. 

 

 07- Meio Ambiente  

 
 Licenciamento Ambiental  

Finalidade: Visa regularizar as atividades potencialmente poluidoras com 

impacto local listadas nas DNs 213/17 e nas DNs municipais. 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Horário de Funcionamento: 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 252.  
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Documentação: O requerente deverá vir ao Departamento de Meio Ambiente 

munido do FCE – Formulário de Caracterização do Empreendimento preenchido 

e também CPF e Identidade do proprietário do imóvel e Comprovante de 

residência do imóvel.  

 

Documentos necessários para abertura do processo de licenciamento:  

 FCE preenchido ( site: 
http://www.pompeu.mg.gov.br/downloads/e_fce.pdf) 

 Certidão de registro do imóvel atualizada no prazo de 06 meses;  

 CPF ou CNPJ;  

 Contrato social e última alteração contratual;  

 Croqui de localização.  
 

 Poda/Corte de árvores em perímetro urbano  

Finalidade: Visa autorizar o solicitante quando a supressão ou poda de árvores 

em logradouros públicos ou em imóveis particulares.  

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Horário de Funcionamento: 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 252.  

Documentação: Identificação do proprietário do imóvel e comprovante de 

residência de onde se encontra a espécie e comprovante de residência do 

imóvel.  

Obs: Requerimentos diversos – para as demais situações voltadas ao meio 

ambiente o requerente deve procurar o Departamento de Meio Ambiente para 

as devidas orientações em relação à solicitação efetuada.  

 

 09- Receitas Municipais e Protocolos 
 
- SETOR DE ARRECADAÇÃO:  
 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Telefone: 037 3523-1000, ramal 204 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

 
Serviços:  

 

 IPTU: 

http://www.pompeu.mg.gov.br/downloads/e_fce.pdf
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Finalidade: Imposto Predial e Território Urbano: pago pelos donos de 
casas, terrenos, apartamentos, prédios comerciais, etc. 

 

 ITBI – Total e Frações 
Finalidade: Imposto sobre Transação Intervivos de Bens Imóveis: É pago 
por quem vende terrenos e construções sobre o valor da transação. O ITBI 
é pago no município onde está localizado o bem, é calculado sobre o valor 
de mercado do imóvel e o percentual vai variar de acordo com a legislação 
municipal. A transmissão da propriedade do bem só ocorre depois do 
registro no cartório de registro de imóveis e esse registro só é feito mediante 
comprovação de pagamento do ITBI.  

 

 ISS Anual e Eventual 
 

Finalidade: Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: pago por 
empresas e profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros) que 
têm base no município, em função do que recebem de seus clientes por 
serviços prestados.  São da prefeitura os recursos arrecadados com o 
Imposto de Renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a 
qualquer título por ela, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. 

 

 Taxa de Licença 
 

Finalidade:  Instituída no CTM – Código Tributário Municipal – a prefeitura 
pode cobrar taxas de licença: Como, por exemplo, o alvará de 
funcionamento de estabelecimentos 

 

 Taxa de Iluminação Pública 
 

Finalidade: Disposta no CTM – Código Tributário Municipal como 
contribuição de iluminação cobrada sobre disponibilidade da energia 
elétrica e pela iluminação das vias públicas. 

 

 Taxa de Limpeza 
 

Finalidade: Instituída como taxa pela coleta, remoção e destinação final. 
  

 Contribuição de Melhoria 
 

Finalidade: É o pagamento que a população faz à prefeitura para fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização dos imóveis. A 
contribuição de melhoria deve ser instituída sempre que possível, pois é 
uma fonte de receita própria que principalmente nos dias de hoje pode 
ajudar a compor o orçamento municipal e a minimizar o déficit de receitas 
a que o município foi submetido. 

 

 Receitas Patrimoniais 
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Finalidade: É o que a prefeitura arrecada através da administração e 
gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, e financeiro.  

 

 Receitas de Serviços 
 

Finalidade: É o que a prefeitura arrecada pelo serviço prestado através 
dos seus órgãos, fundações, autarquias ou empresas públicas: 

 
    Serviços sanitários: serviços prestados pela vigilância sanitária; 
    Serviço administrativo: serviços prestados como expedientes e 
protocolos; 
 
 

Entre os serviços administrativos já explicados supra que são 
realizados pelo setor de arrecadação, encontram-se os seguintes 
serviços em rol exemplificativo: 

 Acerto da Minuta da DIAT e Taxas do ano corrente; 

 AIDF; 

 Alterações cadastrais e de projetos; 

 Alvarás eventuais, Ambulantes e Artesãos, por ano, dia ou mês;  

 Ampliações de áreas conforme as metragens trazidas pelo CTM; 

 Apreensão e depósito de:  
-Animais conforme o porte; 
-Mercadorias; 
-Veículos. 

 Aquisições de perpetuidade – em cota única e parcelada; 

 Arrecadações diversas; 

 Certidão positiva/negativa e demais certidões; 

 Atestado de qualquer natureza; 

 Baixas de qualquer natureza;  
Averbações; 

 Concessão de Direito Real – uso de área pública 

 Alvarás de construção, conforme metragem estabelecida pelo CTM; 

 Danos ao patrimônio publico 

 Demarcação de terreno; 

 Demolições; 

 Deposito em juízo; 

 Desmembramento e remembramento; 

 Multas; 

 Extinção de insetos; 

 Exumação; 

 Habite-se; 

 Inumação 

 Licenciamento ambiental; 

 Ligação de esgoto – com e sem asfalto; 

 Limpeza de túmulos; 

 Recolhimento de entulhos, lixo industrial e tóxico; 

 Loteamento; 
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 Nivelamento; 

 Nota Fiscal Avulsa; 

 Numeração de Imóveis 

 Ocupação de vias e logradouros públicos 

 Restituições; 

 Petições, requerimentos e recursos. 

 Prorrogação de horário – dias uteis; 

 Realização de Eventos; 

 Taxa de meio ambiente; 

 Taxa de vigilância sanitária; 

 Termo de cooperação técnica. 
 
 

 CADASTRO IMOBILIÁRIO 
 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Telefone: 037 3523-1402 

 Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

 
Serviços: 

 
Confecção e entrega dos carnês de IPTU: 

Finalidade: Caso o proprietário não receba o carnê em sua residência, ele 

tem a opção de retirar a guia no setor de arrecadação e no cadastro 

imobiliário (necessário apenas saber o nome do proprietário ou endereço 

do imóvel) ou pelo site da prefeitura (necessário CPF do proprietário e 

inscrição cadastral do imóvel). 

Revisão das Medidas do Terreno ou da Edificação: 

Finalidade: O proprietário ou posseiro do imóvel tem que comparecer 

pessoalmente no centro administrativo para solicitar a revisão. (não 

necessita nenhum documento) 

Criação de uma nova Unidade Imobiliária, Ex: nova casa ou 

comércio:  

Finalidade: O proprietário ou posseiro do imóvel tem que comparecer 

pessoalmente no centro administrativo para solicitar a revisão. (não 

necessita nenhum documento) 

Revisão sobre cobrança Indevida de Rede de Esgoto: 

Finalidade: O proprietário ou posseiro do imóvel tem que comparecer 

pessoalmente no centro administrativo com uma declaração da secretaria 

de obras informando que não há rede de esgoto ou que não há queda para 

fazer a ligação. 
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Revisão sobre cobrança indevida de iluminação pública: 

Finalidade: O proprietário ou posseiro do imóvel tem que comparecer 

pessoalmente no centro administrativo para solicitar a revisão. (não 

necessita nenhum documento). 

Isenção do IPTU: 

Finalidade: O proprietário do imóvel tem que comparecer ao centro 

administrativo para assinar o requerimento de isenção, sempre até o dia 1º 

de março, um representante do proprietário pode buscar o requerimento 

para que o proprietário assine (nesse caso é necessária cópia da 

identidade e CPF do proprietário). 

 

Não Incidência: 

Finalidade: O proprietário ou seu representante tem que comparecer no 

setor de cadastro imobiliário no centro administrativo com os seguintes 

documentos, cópia autenticada do título de propriedade do respectivo bem 

imóvel; cópia do comprovante de pagamento do itr; fotos que comprovam 

a atividade e cartão do produtor rural. (não necessita nenhum documento 

pessoal, porém, somente o proprietário poderá assinar o requerimento, o 

representante poderá apenas busca-lo). 

IPTU premiado: 

Finalidade: O proprietário ou representante do imóvel tem que comparecer 

pessoalmente no centro administrativo com o carnê ou guia devidamente 

quitada para retirar o cupom, caso o contribuinte perca seu carnê ou guia 

ele só poderá pegar seu cupom no último dia de entrega. (não necessita 

nenhum documento). 

Relação De Confrontantes Para Projetos De Engenharia: 

Finalidade: O profissional deverá comparecer pessoalmente no centro 

administrativo no setor de cadastro imobiliário, com o croqui do imóvel já 

contendo as informações de setor, quadra e lote. (não necessita nenhum 

documento pessoal). 

Solicitação de mapas do município: 

Finalidade: Qualquer Pessoa Pode Solicitar, Pessoalmente(Necessário 

Pen Drive) Ou Pelo E-Mail cadastroimobiliario@pompeu.mg.gov.br  

 

 DIAT e FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA:  
 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Telefone: 037 3523-1000, ramal 299 

mailto:cadastroimobiliario@pompeu.mg.gov.br
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Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

 
Finalidade: O Setor de Dívida Ativa e Cobrança é o Órgão da Secretaria 

da Fazenda Municipal competente para realizar a inscrição dos créditos 

tributários e não tributários em Dívida Ativa, abrangendo atualização 

monetária, juros, multas de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato, bem como realizar a cobrança pela via administrativa.  

Dívida Ativa é qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por 

lei à Administração Direta e suas autarquias. De forma simples, 

considera-se Dívida Ativa Municipal o não pagamento por parte do 

contribuinte dos créditos vencidos relativos a Impostos, taxas, 

contribuições de melhorias, autos de infrações e imposições de 

multas e quaisquer outros valores cuja competência para a cobrança 

seja atribuída por lei ao Município. 

Um débito é inscrito em Dívida Ativa quando se encontra 

vencido e não pago, caso não haja nenhuma condição suspensiva da 

exigibilidade da cobrança, e depois de esgotados os prazos para 

recursos. 

Após a devida inscrição em dívida ativa é emitida a certidão de 

dívida ativa, que é um documento que comprova que a dívida foi 

regularmente inscrita. Nela constam os dados do devedor e 

corresponsáveis, valor da dívida, origem, disposição legal e demais 

elementos que constituem o termo de inscrição. 

Os débitos são encaminhados para o protesto e/ou cobrança 

judicial quando após inscrito em dívida ativa o devedor não se 

manifesta para pagamento e/ou negociação. Nestes casos a 

Secretaria da Fazenda encaminhará as certidões de dívida ativa para 

a Procuradoria Geral do Município que promoverá a cobrança judicial 

através de ação de execução fiscal. 

Uma das principais consequências de quando um débito é 

encaminhado para o protesto e para a cobrança Judicial, é que este 

sofrerá acréscimos legais como taxas do protesto, honorários 

advocatícios e custas do processo. Tais acréscimos poderão ser 
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evitados caso o pagamento seja efetuado através da cobrança 

administrativa. 

1. Negociação de débitos municipais:  

Negociação de Dívida Ativa referente a IPTU, Alvarás, ISSQN, 

Multas: confecção de passeios, limpeza de lotes, entulho nas vias 

públicas. 

Documentos necessários: RG e CPF de quem for requerer a 

negociação. 

2. Atualização de guias atrasadas; 

Prorrogação e atualização de guias de débitos já negociados. 

3. Confecção das Certidões de Dívida Ativa; 
4. Cobrança dos débitos Municipais através de Protesto e 

Execução; 
5. NFe 
a) Cadastro – físico: 

Com a nova legislação em vigor, o município de Pompéu se 

adequa às normas estabelecidas pela emenda constitucional nº. 

42/2003, dando maior agilidade e praticidade aos usuários, tanto para 

os servidores municipais como para os contribuintes.  Assim sendo, o 

município de Pompéu disponibilizou de forma gratuita, um sistema de 

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) e Declaração Eletrônica de 

Serviços (DES) aos prestadores de serviço. 

Documentos Necessários: Questionário para liberação de senha 

preenchida juntamente com cópias do cartão CNPJ, inscrição 

estadual, última alteração contratual e comprovante de opção pelo 

Simples Nacional – se for o caso 

b) Autorizações – Liberação via sistema próprio de NFe. 

 Serviço e Requisitos: 

- AIDF (RPS) – (não possuir pendências financeiras na Receita 

Federal e/ou no Município) 

- AIDF (NFSe) – (não possuir pendências financeiras na Receita 

Federal e/ou no Município) 

- Cancelamento (NFSe) – (não possuir pendências financeiras na 

Receita Federal e/ou no Município) 

- Retificação (NFSe) – (não possuir pendências financeiras na Receita 

Federal e/ou no Município) 

- Alteração de senha do usuário (contribuinte pode solicitar sempre 

que necessário) 
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6. Fiscalização Tributária:  

Finalidade: À Fiscalização Tributária compete, em especial, proceder 

à cobrança dos tributos não pagos, iniciando por via administrativa e 

indo até à inscrição do correspondente crédito tributário em Dívida 

Ativa, da qual procede-se à emissão do título executivo extrajudicial 

denominado Certidão de Dívida Ativa, esta viabilizando o início da 

fase de cobrança judicial. 

O campo da fiscalização é amplo, pois pode se estender às pessoas 

naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de 

imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 

A Fiscalização, para exercer sua atividade, pode examinar quaisquer 

livros, mercadorias, arquivos, documentos, etc., sendo inaplicáveis 

quaisquer meios legais que não permitam esses exames. 

Suas atividades serão exercidas de ofício, conforme as demandas da 

própria Administração, ou através de denúncia efetuada através do 

setor de ouvidoria. 

a) Fiscalização – para abertura e regular funcionamento de empresas; 

b) Alteração cadastral das empresas; 

c) Fiscalização dos ambulantes; 

d) Fiscalização de alvará de licença e funcionamento; 

e) Vistorias; 

f) Emissão de termo de verificação fiscal e não incidência nas atividades 

agrícolas; 

g) De forma ampla, é o agente de fiscalização tributária quem zela 

através de fiscalização da Legislação Tributária Municipal. 

 

 FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS:  
 
Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, 100 bairro São José. 

Telefone: 037 3523-1000, ramal 206 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 



41 
 

Finalidade: As posturas municipais fundamentadas no poder de polícia 

municipal, destinadas a promover a harmonia e o equilíbrio no espaço 

urbano e rural, estatuindo as normas disciplinares dos comportamentos, 

das condutas e dos procedimentos dos cidadãos no Município de Pompéu. 

Considera-se poder de polícia municipal a atividade da administração 

local que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades 

particulares, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão do 

interesse público relativo à higiene e à saúde, ao bem-estar, aos costumes, 

à segurança e à ordem:  

Regulam, através de notificações, vistorias e multas: a) as operações de 

construção, conservação e manutenção e uso do logradouro público; b) as 

operações de construção, conservação e manutenção e uso da 

propriedade pública ou particular, quando tais operações e usos afetarem 

o interesse público; c) as atividades urbanas ou rurais que, de alguma 

forma, sejam de interesse público naquilo que se refere à higiene e à saúde, 

ao bem-estar, aos costumes, à segurança e à ordem. 

Recebem denúncias através da ouvidoria municipal, disponível no site da 

Prefeitura, aba cidadão, protocolo/ouvidoria.  

 

Documentos necessários para protocolo (obras) 

 

 Ligação de Rede de Esgoto: 

Documentação:  

Taxa paga (anotar telefone em observações caso não tenha cadastrado),  

 

 Numeração: 

Documentação: 

Taxa paga 

 

 Habite-se: 

Documentação: 

 Projeto arquitetônico (carimbado e aprovado pela prefeitura) 
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Taxa paga (habite-se) 

 

 Alvará (obras):                               

Documentação:  

Taxa paga, art ou rrt assinadas (2 vias) 

Registro do imóvel, atualizado 30 dias (2 vias) 

Projeto arquitetônico (2 vias) 

Contrato de compra e venda (nem sempre precisa). 

 

 Membramento: 

Documentação: 

Taxa paga 

Art ou rrt assinadas (2 vias) 

Registro do imóvel atualizado com 30 dias (2 vias) 

Momemorial descritivo (2 vias) 

Planta primitiva (2 vias) 

Planta membrada/desmembrada (2 vias) 

Requerimento 

 

 

 

 

 Desmembramento: 

Documentação: 

Taxa paga 

Art ou rrt assinadas (2 vias) 

Registro do imóvel atualizado com 30 dias (2 vias) 

Requerimento (2 vias) 

Memorial descritivo (2 vias) 

Planta primitiva (2 vias) 
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Planta desmembrada/membrada (2 vias)  

 

 Retificação de área: 

Documentação: 

Taxa paga 

Art ou rrt assinadas (2 vias) 

Registro do imóvel atualizado com 30 dias (2 vias) 

Requerimento (2 vias) 

Memorial descritivo (2 vias) 

Planta de área (2 vias) 

Declaração de reconhecimento de limites (2 vias) 

 

 Instituição de condomínio: 

Documentação: 

Taxa paga 

Projeto aprovado pela prefeitura (2 vias) 

Requerimento (2 vias) 

Planta de divisão do condomínio (2 vias) 

Quadros nbr 12721/2006 (2 vias) 

 Estremação: 

Documentação: 

Taxa Paga 

Art Ou Rrt Assinadas (2 Vias) 

Registro De Imóvel Atualizado Com 30 Dias(2 Vias) 

Requerimento (2 Vias) 

Memorial Descritivo (2 Vias) 

Planta Da Área (2 Vias) 

Declaração De Reconhecimentos De Limites (2 Vias) 

 

 Incorporação imobiliária: 
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Documentação: 

Taxa paga 

Projeto aprovado pela prefeitura (2 vias) 

Requerimento 

Memorial descritivo 

Planta da divisão do condomínio  

 

 Demolição: 

Documentação: 

Taxa paga 

Registro do imóvel 

 

 Usucapião: 

Documentação: 

Art ou rrt (1 via) 

Requerimento (1 via) 

Memorial descritivo (1 via) 

Planta de área (1 via) 

Declaração de reconhecimento de limites 

 

 Loteamento: 

Documentação:  

Projeto urbanístico 

Projeto planialtimetrico 

Documento do terreno 

Art (eng) ou rrt (arquit) 

 

Divisão amigável de imóvel: 

Documentação: 

Taxa paga 
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Art ou rrt (2 vias) 

Registro do imóvel (2 vias) 

Requerimento (2 vias) 

Memorial descritivo (2 vias) 

Planta de área (2 vias) 

Declaração de reconhecimento de limites (2 vias) 

 

 Demarcação: 

Documentação: 

Taxa paga 

Registro do imóvel 

 

Procedimento protocolo meio ambiente 

 Supressão (corte) de arvore: 

Documentação: 

Preencher o cadastro do requerente com nome completo, CPF, endereço, bairro, 

cidade, telefone. 

Detalhamento do assunto: Motivo da solicitação mais o ponto de referência. 

Xerox documento de identidade e comprovante de residência  

(no corte o contribuinte tem que aguardar a visita do pessoal do meio ambiente 

para dar autorização.). 

 Poda de arvore: 

Documentação: 

Preencher o cadastro do requerente com nome completo, cpf, endereço, bairro, 

cidade, telefone. 

Detalhamento do assunto motivo da solicitação mais o ponto de referencia e já 

da autorização. 

Xerox documento de identidade e comprovante de residência  

 

 Licenciamento ambiental: 

Documentação: 
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Fce (formulário de caracterização do empreendimento)-disponível no site da 

prefeitura 

Copia do registro do imóvel atualizado (Max. 6 meses) 

Copia dos documentos pessoais (CNPJ se pessoa jurídica e CPF e Identidade 

se pessoa física) 

Contrato social e a ultima alteração contratual (no caso de pessoa jurídica) 

Croqui de localização em caso do empreendimento estar localizado na zona rural 

 

 Agronegócio e SINE e Empreendedorismo  

 

S.I.M Municipal  

Finalidade: O Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) é vinculado à Secretaria de 

Agronegócio, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, e é responsável pela 

inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem 

animal, comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, 

transformados e manipulados.  

São atribuições do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.: 

- Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e 

seus produtos; 

- Realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem 

animal e seus produtos; 

- Notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar ou 

embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos; 

levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos; 

- Realizar ações de combate a clandestinidade; 

- Realizar outras atividades relacionadas a inspeção e fiscalização sanitária de 

produtos de origem animal que, por ventura, forem delegadas ao S.I.M. 

 

 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Telefone: 037 3523-1000, ramal 248 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 16 horas 

 Documentos Necessários:   

 - Cópias dos documentos pessoais do proprietário, 
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 - Declaração Imposto de renda do produtor e da empresa. 

 - Cópia do Cartão do CNPJ, Inscrição Estadual para empreendedores 

 - Cópia do CPF, Identidade, Cartão de produtor e DAP atualizada para 

produtor rural e produtor familiar, 

 - Declaração de responsabilidade técnica, juntamente com os dados 

pessoais do técnico. 

 - Cópia da habilitação profissional, bem como nada consta espedido pelo 

respectivo Conselho Regional. 

 - Fluxograma de produção. 

 - Planta baixa (em escala 1:100 ou 1:50). 

 - Apresentação do croqui dos rótulos (adesão), para aprovação pelo 

Serviço de Inspeção Municipal. 

 - Boletim oficiai de exame da água de abastecimento, que devem se 

enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais. 

 - Certificado de curso em BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO e/ou 

MANIPULAÇÃO DE AUMENTOS, em instituição reconhecida. 

 - Atestado de saúde dos funcionários periodicamente a ser definido pelo 

Serviço de 

Inspeção Municipal. * * 

 - Licença ambiental ou protocolo de licenciamento ambiental se 

necessário). 

 - Alvará de funcionamento, expedido pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

 - Certidão Negativa de tributos e taxas municipais, estaduais e federais. 

 - Apresentação de todos os rótulos a ser utilizados para controle pelo SIM. 

 

 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

 

 SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR 

 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4481 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 17:00 horas 
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Finalidade: A Sala Mineira do Empreendedor é o resultado de uma parceria 

entre o Sebrae Minas, Jucemg – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e 

os Municípios, é um local de atendimento das Prefeituras que facilitam os 

processos de abertura de empresas, regularização e baixa, bem como serviços 

exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).  

 A Sala Mineira do Empreendedor foi criada com o objetivo de melhorar o 

ambiente de negócios, facilitar o surgimento de novos empreendimentos, bem 

como aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável 

das empresas da cidade, através dela, empresários e pessoas que querem 

empreender podem ter orientações sobre contas e compras públicas, captação 

de recursos, análise de mercado e de riscos, entre outros serviços. 

O trabalhador conhecido como informal pode se tornar um Microempreendedor 

Individual legalizado e passar a ter CNPJ, o que facilitará fazer compra e venda 

com nota fiscal, a abertura de conta bancária, participar de licitações e ter acesso 

a benefícios do INSS como auxílio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, 

entre outros.  

Documentos Necessários: 

FORMALIZAÇÃO DO MEI – CPF e título de eleitor, data de nascimento 

DASN-MEI -  Declaração de imposta de renda – CNPJ e faturamento 

DAS-MEI – CNPJ E CPF 

ALTRAÇÃO MEI – CNPJ e comprovante de endereço 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CNPJ -  

VIABILIDADES DE EMPRESAS – JUNTA COMERCIAL – Avaliar a atividade do 

negócio e verificar se é permitido no local para concretizar e formalizar a 

empresa – Contrato social, Inscrição municipal e alvará. 

Consultorias do Sebrae – Ser MEI e apresentar o CNPJ 

Palestras e Treinamentos do Sebrae – CNPJ OU CPF 

 

 

 SINE 

 

ALISTAMENTO MILITAR  

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 



49 
 

Finalidade: Serviço OBRIGATÓRIO para todo cidadão do sexo masculino, do 

dia 1º de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade 

até os 45 (quarenta e cinco) anos. Média de 40 cidadãos alistados no mês. 

Documentação Necessária: Identidade, CPF, Certidão De Nascimento e 

Comprovante de Endereço 

 

SEGURO DESEMPREGO 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 

Finalidade: Amparar o trabalhador que está desempregado, média de 130 

seguros por mês. 

Documentação Necessária: Carteira de Trabalho, Identidade e CPF 

 

CAPCTAÇÃO DE VAGAS / Serviço ao trabalhador 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 

Finalidade: Objetivo: A intermediação de mão-de-obra visa colocar 

trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de vagas captadas junto a 

empregadores. O serviço busca promover o encontro de oferta e demanda de 

trabalho. As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-

de-obra são: inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e 

registro de vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores 

cadastrados com o perfil das vagas captadas; convocação de trabalhadores 

conforme pesquisa de perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e 

registro do resultado do encaminhamento. 

Documentação Necessária:  Identidade, CPF e Carteira de Trabalho. 

 

 

EMISSÃO DE CTPS (Carteira de Trabalho) 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 
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Finalidade: Documento obrigatório e indispensável para o trabalhador ingressar 

no mercado de trabalho. 

Documentação Necessária: Primeira Via Da Carteira de Trabalho, Identidade, 

CPF, Certidão De Nascimento. 

 

Emissão CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social): 

Finalidade: A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o documento 

obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na 

indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza 

doméstica. 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 

 

Documentos Necessários: Emissão 1ª e 2ª vias de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; 

 

1ª VIA 

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

CPF; 

Carteira de Identidade; 

Comprovante de Residência; 

 

2ª VIA 

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

CPF; 

Carteira de Identidade; 

Comprovante de Residência; 

Em caso de furto/roubo/extravio ou perda apresentar o Boletim de Ocorrência; 

 

 

Postagem de Seguro Desemprego 
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Finalidade: O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade 

social tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador 

dispensado involuntariamente. Seguros postados na Unidade SINE de Pompéu 

(Seguro Formal, Seguro Doméstico) 

 

Localização: Praça Governador Valadares, Nº 12, Bairro Centro 

Telefone: 037 3523-4145 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 às 16:00 horas 

Documentos Necessários:  Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, TRCT, 

Termo de Quitação ou Termo de Homologação. 

 

 10- Conselhos Municipais 

 
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMPÉU 

Lei Nº 2.172 de 13 de março de 2015, dispõe sobre a reformulação, restruturação 

e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Pompéu. 

Tipo de Administração: Direta 

Tipo: Conselho de Política Pública 

Caráter: Deliberativo, permanente, avaliador, opinativo, de aprovação, de 

acompanhamento. 

Situação: Ativo 

Criação: 04/10/1.991 

Início do Atual Mandato: 12/04/2018 

Término do Atual Mandato: 11/04/2020 

Duração dos Mandatos: 2 anos 

Máximo de Mandatos por Membro: 2 

Contatos: Secretaria Executiva: 

Maria Mercês Galvão Ferreira – Agente Administrativa 

Tel: 037 3523-1000  - ramal 285 

cms@pompeu.mg.gov.br 

 

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: 

(COMSEA). 

mailto:cms@pompeu.mg.gov.br
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Finalidade: É um espaço institucional para o controle social e participação da 

sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de 

segurança alimentar e nutricional, com vistas a promover a realização 

progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada. Lei de Criação 

Nº1.600/2008 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: 

(CMPDP).  

Finalidade: É uma instância superior de deliberação colegiada, de natureza 

permanente, cujo objetivo principal é a implantação, implementação e defesa 

dos direitos da pessoa portadora de deficiência, com capacidade de 

interiorização das ações, dispondo de autonomia administrativa e financeira. Lei 

de Criação Nº1.984/2013 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial: (COMPIR).  

Finalidade: Tem o objetivo de combater o racismo e a discriminação racial, 

assim como assegurar os direitos da população negra, indígena e comunidades 

tradicionais (quilombolas, ciganas e de religiões de matriz africana), bem como 

fiscalizar a execução das ações. Lei de Criação Nº2.054/2013 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal dos Direito do Idoso: (CMPI).  

Finalidade: É um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo, 

controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso. Lei de 

Criação Nº1.458/2004 
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Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal do Direito da Mulher: (CMDM).   

Finalidade: Fiscalizar para que se cumpra a legislação em âmbito federal, 

estadual e municipal que atenda aos interesses das mulheres; 

 Formular diretrizes e promover atividades que objetivem a defesa dos direitos 

da mulher, a eliminação das discriminações e formas de violência contra a z 

mulher e a sua plena integração na vida socioeconômica, política e cultural; Lei 

de Criação Nº1.568/2007 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal Direto da Criança e Adolescentes: (CMDCA)  

Finalidade: São órgãos deliberativos responsáveis por assegurar, na União, nos 

estados e nos municípios, prioridade para a infância e a adolescência. Lei de 

Criação Nº2.044/2013 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal. De Desenvolvimento assistência Social: 

(CMAS). 

Finalidade: É um órgão que reúne representantes do governo e da sociedade 

civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais 

públicos e privados no Município. Lei de Criação Nº2.021/2013 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 
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 Conselho Municipal De Desenvolvimento Rural, Sustentável: 

(CMDRS).  

Finalidade: O órgão tem a finalidade de atuar junto às políticas públicas da 

área rural e da questão ambiental. As questões referentes à Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento e Produção. Lei de Criação Nº2.014/218 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal do Fundo. Gestor Habitação e Interesse Social: 

(CMFGHIS);  

Finalidade: Definir as prioridades dos investimentos na área habitacional; 

acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Habitação; 

Discutir e participar das ações de intervenção pública em assentamentos 

precários; garantir o acesso à moradia com condições de habitabilidade, 

priorizando as famílias de baixa renda; articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar 

a atuação das entidades que desempenham as políticas habitacionais e seu 

controle social; incentivar a participação popular nas discussões, formulações e 

acompanhamentos das políticas habitacionais e seu controle social. Lei de 

Criação Nº1.567/2007 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 

 

 Conselho Municipal Da Juventude: (CMJ) 

Finalidade: O Conselho é deliberativo e tem como objetivo promover a 

participação social nas políticas públicas de juventude no município. Lei de 

Criação Nº2.356/2017 

Endereço: Centro Administrativo, localizado na Avenida Galdino Morato de 

Menezes, n° 100, bairro São José. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas 

Telefone: 037 3523-1000 ramal 248 
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 Defensoria Pública Municipal 

Finalidade: (Art. 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI da Lei 2.017/2013)  
Art. 2º A Assistência Jurídica Municipal – AJM tem por objetivo suprir a 

falta da Defensoria Pública, e viabilizar o atendimento jurídico aos menos 
favorecidos, bem como proporcionar o conhecimento dos direitos e prerrogativas 
dos cidadãos e, em especial: 
 I - visar à prestação de serviços de apoio jurídico e social, defesa dos 

direitos humanos e proteção dos direitos constitucionais dos cidadãos, 

instrumento de formação da cidadania; 

 II – atuar contra a violência à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso 

e ao abuso de menores; 

 III - desenvolver ações voltadas para a promoção dos direitos e deveres 

sociais, políticos, econômicos, culturais, étnicos, religiosos e humanos dos 

cidadãos, orientando-lhes sobre as formas de acesso aos bens e serviços 

públicos, na forma da legislação em vigor, que lhes são essenciais à vida com 

liberdade, igualdade e dignidade humana; 

 IV - prestar serviço de orientação jurídica direta aos que dela 

necessitarem, mediante consulta pessoal, assessoria jurídica e propositura de 

ações à população carente, concernentes a divórcio, pensão alimentícia, 

investigação de paternidade, guarda, regulamentação de visita, interdição, 

tutela, curatela, adoção, usucapião de imóvel cujo valor venal seja igual ou 

inferior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), ações criminais, exceto as do 

tribunal do júri. 

 V - prestar assessoria técnica para a constituição, organização e apoio 

das atividades próprias das entidades civis de caráter público e sem fins 

lucrativos, voltada para a defesa dos direitos humanos e da cidadania; 

 VI - prestar assessoria técnica a todos os grupos sociais sem fins 

lucrativos, na participação e formulação de proposições de política pública nas 

diversas áreas de interesse público; 

Quem pode acessar o serviço: População carente, e quem for acusado em 

processo criminal independente de comprovação de hipossuficiência. 

Horário de Funcionamento: Das 12:00 às 17:00 horas. 

Localização Fórum da Comarca (Praça Governador Valadares, Nº 64). 

Telefone: 037 3523-2158 

Documentos Necessários: Documentos de identificação: CPF, RG, CNH, 
CTPS; Comprovante de Residência. 
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