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Apresentação

Afinal, o que é a Carta de Serviços?

A Carta de Serviços ao Usuário está prevista no art. 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 e no art. 26 da Lei

Municipal nº 4.847, de 16 de junho de 2021, sendo um direito do cidadão:

Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou

entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Com a Carta de Serviços o usuário obtém informações dos diversos serviços oferecidos pelo órgão, requisitos, documentos, formas

e informações necessárias para acesso, entre outras.

Neste documento, a Prefeitura Municipal de Capão Bonito apresenta ao usuário:

a) Um panorama da Prefeitura;

b) A estrutura organizacional dos órgãos;

c) Canais gerais de atendimento ao usuário;

d) Os serviços específicos prestados por cada repartição pública, usuário previsto para o serviço, requisito de atendimento,

meio utilizado, compromisso de atendimento ao disponibilizar o serviço, local de acesso, horário de atendimento, prazo

previsto para atendimento a partir do requerimento de serviço.
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições 

públicas vinculadas ao Gabinete do Prefeito

o Gabinete do Prefeito está sediado no Paço Municipal, localizada à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro.

Telefone: (15) 3543-9900

Também é possível entrar em contato com o Gabinete do Prefeito por meio do e-mail: gabinete@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO

• atender toda população de maneira equânime;

• exercer as atividades de coordenação político-administrativa da Prefeitura com os munícipes;

• promover a divulgação de esclarecimentos públicos;

• valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais;

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000

• idosos

• gestantes

• lactantes

• pessoas com crianças de colo e

• portadores de necessidades especiais

14
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OUVIDORIA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

Serviços  

disponíveis

Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de

acesso
Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO 
DE DENÚNCIAS

A denúncia deve 
ser feita 

presencialmente; 
por telefone, 
formulário ou 

carta.                                    
*As manifestações 
deverão conter o 

histórico dos fatos, 
circunstâncias do 

pedido ou 
resultado esperado 
e, quando cabível, a 

identificação do 
órgão, ente público 

ou privado de 
interesse público a 

que se refira.

• Atendimento presencial no 
Paço Municipal, sito à Rua Nove 

de Julho, nº 690, Centro 

* Contato por telefone pelo 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): número (15) 
3542-1023 / (15) 99859-2246 / 

0800-7743104

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): : 

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br
* Carta para o seguinte endereço: 

Prefeitura de Capão Bonito 
(OUVIDORIA) - Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Ex: atendimentos presenciais preferenciais a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 

portadores de necessidades especiais.                                                                               
*registro das manifestações no sistema 

informatizado 
*entrega ao munícipe de protocolo de atendimento 

*restrição de acesso a dados pessoais.                                                                                       
*quando é solicitado, a ouvidoria preserva a 

identidade dos envolvidos e mantém sigilo absoluto 
sobre as informações tratadas.

* atender com respeito e cortesia o cidadão;

* disponibilizar variados meios de receber as 

solicitações do cidadão;

• atender as solicitações encaminhadas à 

Ouvidoria de maneira célere.
• Atendimento com lealdade administrativa, 

assiduidade, pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento pela internet  
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO): 

24h 
https://ouvidoria.capaobonito.sp.g

ov.br/solicitar/

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período
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OUVIDORIA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de

acesso
Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO 
DE 

RECLAMAÇÃO

O cidadão comunica a 
insatisfação com a 

prestação de algum 
serviço público. 

Deverá indicar os fatos 
objetivamente 

indicando o órgão ou o 
servidor que prestou 

atendimento 
inadequado. Dados 

como data, local, hora 
dos fatos, referência 
oficiais como número 
de documentos entre 

outros que permitam o 
processamento da 

reclamação

• Atendimento presencial no 
Paço Municipal, sito à Rua Nove 

de Julho, nº 690, Centro     

* Contato por telefone pelo 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): número (15) 
3542-1023 / (15) 99859-2246 / 

0800-7743104

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(OUVIDORIA) - Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais a 
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e portadores de necessidades 
especiais                         *registro das 

manifestações no sistema informatizado                                                                
*entrega ao munícipe de protocolo de 

atendimento *restrição de acesso a dados 
pessoais                                  *quando é solicitado, 

a ouvidoria preserva a identidade dos 
envolvidos e mantém sigilo absoluto sobre as 

informações tratadas.

* atender com respeito e cortesia o cidadão;

* disponibilizar variados meios de receber as 

solicitações do cidadão;

• atender as solicitações encaminhadas à 

Ouvidoria de maneira célere.
• Atendimento com lealdade administrativa, 

assiduidade, pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento pela internet  
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO): 

24h 
https://ouvidoria.capaobonito.sp.g

ov.br/solicitar/

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 
15 dias,  

podendo 
ser 

prorrogado 
por igual  
período
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso
Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO DE 
ELOGIO

Manifestação deve 
conter os 

elementos 
mínimos que 

identifiquem o 
servidor elogiado

• Atendimento presencial no 
Paço Municipal, sito à Rua Nove 

de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelo 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): número (15) 
3542-1023 / (15) 99859-2246 / 

0800-7743104

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(OUVIDORIA) - Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

e portadores de necessidades especiais                         
*registro das manifestações no sistema 

informatizado                                                                
*entrega ao munícipe de protocolo de 

atendimento *restrição de acesso a dados 
pessoais                                  *quando é solicitado, a 
ouvidoria preserva a identidade dos envolvidos e 

mantém sigilo absoluto sobre as informações 
tratadas.

* atender com respeito e cortesia o cidadão;

* disponibilizar variados meios de receber as 

solicitações do cidadão;

• atender as solicitações encaminhadas à 

Ouvidoria de maneira célere.
• Atendimento com lealdade administrativa, 

assiduidade, pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento pela internet  
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO): 

24h 
https://ouvidoria.capaobonito.sp.g

ov.br/solicitar/

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período

OUVIDORIA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

17
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso
Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO DE 
PEDIDOS DE 

ACESSO À 
INFORMAÇÃO

Cadastrar-se no 
portal do e-sic no 

atendimento 
físico é 

necessária a 
apresentação de 
um documento 
de identificação

• Atendimento presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de 

Julho, nº 690, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): número 
(15) 3542-1023 / (15) 99859-2246 / 

0800-7743104

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(OUVIDORIA) - Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 

portadores de necessidades especiais                         
*registro das manifestações no sistema informatizado                                                                 
*entrega ao munícipe de protocolo de atendimento 

*restrição de acesso a dados pessoais                                  
*quando é solicitado, a ouvidoria preserva a identidade 

dos envolvidos e mantém sigilo absoluto sobre as 
informações tratadas.

* atender com respeito e cortesia o cidadão;

* disponibilizar variados meios de receber as 

solicitações do cidadão;

• atender as solicitações encaminhadas à 

Ouvidoria de maneira célere.
• Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 

690, Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
ouvidoria@capaobonito.sp.gov.b

r

* Atendimento pela internet  
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO): 

24h 
https://ouvidoria.capaobonito.sp.

gov.br/solicitar/

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta 
do órgão 

em 15 
dias,  

podendo 
ser 

prorroga
do por 
igual  

período

OUVIDORIA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso
Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO DE 
PEDIDOS DE 

ACESSO À 
INFORMAÇÃO

Cadastrar-se no 
portal do e-sic no 

atendimento 
físico é 

necessária a 
apresentação de 
um documento 
de identificação

• Atendimento presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de 

Julho, nº 690, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): número 
(15) 3542-1023 / (15) 99859-2246 / 

0800-7743104

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(OUVIDORIA) - Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e 

portadores de necessidades especiais                         
*registro das manifestações no sistema 

informatizado                                                                 
*entrega ao munícipe de protocolo de atendimento 

*restrição de acesso a dados pessoais                                  
*quando é solicitado, a ouvidoria preserva a 

identidade dos envolvidos e mantém sigilo absoluto 
sobre as informações tratadas.

* atender com respeito e cortesia o cidadão;

* disponibilizar variados meios de receber as 

solicitações do cidadão;

• atender as solicitações encaminhadas à 

Ouvidoria de maneira célere.
• Atendimento com lealdade administrativa, 

assiduidade, pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento pela internet  
(FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO): 

24h 
https://ouvidoria.capaobonito.sp.

gov.br/solicitar/

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta 
do órgão 

em 15 
dias,  

podendo 
ser 

prorroga
do por 
igual  

período

OUVIDORIA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO DE 
CESTA BÁSICA

O cidadão que se 
enquadra na 
situação de 

vulnerabilidade 
social e carência 
alimentar (toda a 

população). O 
cidadão portando 

seus documentos, a 
saber: RG, 

Comprovante de 
endereço e 

comprovante de 
renda, se deslocará 
até o Fundo Social 
de Solidariedade e 
falará com Gisele -
coordenadora ou 

Andresa - secretária

• Atendimento presencial no Fundo 
Social de Solidariedade, sito à Rua 

Nove de Julho, s/nº, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-5034

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

fundosocialcapaobonito@outlook.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) - Rua Nove de 
Julho, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE 

CAPÃO BONITO

Rua Nove de Julho, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
fundosocialcapaobonito

@outlook.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

Prazo de resposta do 
órgão é imediato 

sendo entregue no 
endereço do 

solicitante 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “MARLY ROSA 

RODOLFO”
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO DE 
KIT GESTANTE

A gestante que se 
enquadra na 
situação de 

vulnerabilidade 
social. A gestante 

portando seus 
documentos, a 

saber: RG, 
Comprovante de 

endereço, 
comprovante de 

renda e 
encaminhamento 
do enfermeiro, se 

deslocará até o 
Fundo Social de 
Solidariedade e 

falará com Gisele -
coordenadora ou 

Andresa - secretária

• Atendimento presencial no Fundo 
Social de Solidariedade, sito à Rua 

Nove de Julho, s/nº, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-5034

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

fundosocialcapaobonito@outlook.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) - Rua Nove de 
Julho, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE 

CAPÃO BONITO

Rua Nove de Julho, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão 
Bonito/SP

. 

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
fundosocialcapaobonito

@outlook.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

Prazo de resposta do 
órgão é o de confecção

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “MARLY ROSA 

RODOLFO”
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO 
PARA COBERTOR

O cidadão que se 
enquadra na situação de 

vulnerabilidade social 
(toda a população). O 
cidadão portando seus 
documentos, a saber: 
RG, Comprovante de 

endereço, comprovante 
de renda e requerimento 
do Assistente Social, se 
deslocará até o Fundo 

Social de Solidariedade e 
falará com Gisele -
coordenadora ou 

Andresa - secretária

• Atendimento presencial no Fundo 
Social de Solidariedade, sito à Rua 

Nove de Julho, s/nº, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-5034

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

fundosocialcapaobonito@outlook.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) - Rua Nove de 
Julho, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE 

CAPÃO BONITO

Rua Nove de Julho, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão 
Bonito/SP

. 

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
fundosocialcapaobonito

@outlook.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

Prazo de resposta do 
órgão é imediato

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “MARLY ROSA 

RODOLFO”
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO 
PARA ROUPAS 

USADAS

O cidadão que se 
enquadra na situação de 

vulnerabilidade social 
(toda a população). O 
cidadão portando seu 

documento, a saber: RG, 
se deslocará até o Fundo 
Social de Solidariedade e 

falará com Gisele -
coordenadora ou 

Andresa - secretária

• Atendimento presencial no Fundo 
Social de Solidariedade, sito à Rua 

Nove de Julho, s/nº, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-5034

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

fundosocialcapaobonito@outlook.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) - Rua Nove de 
Julho, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE 

CAPÃO BONITO

Rua Nove de Julho, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão 
Bonito/SP

. . 

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
fundosocialcapaobonito

@outlook.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

Prazo de resposta do 
órgão é imediato, com 
o mesmo retirando a 
roupa que vai ser útil

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “MARLY ROSA 

RODOLFO”
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO 
PARA CURSOS

O cidadão que se 
enquadra na situação de 
vulnerabilidade social e 
carência alimentar (toda 
a população). O cidadão 

portando seus 
documentos, a saber: 
RG, Comprovante de 

endereço, comprovante 
de renda e Bolsa-Família, 
se deslocará até o Fundo 
Social de Solidariedade e 

falará com Gisele -
coordenadora ou 

Andresa - secretária

• Atendimento presencial no Fundo 
Social de Solidariedade, sito à Rua 

Nove de Julho, s/nº, Centro      

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-5034

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

fundosocialcapaobonito@outlook.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) - Rua Nove de 
Julho, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE 

CAPÃO BONITO

Rua Nove de Julho, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão 
Bonito/SP

. . 

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
fundosocialcapaobonito

@outlook.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

Prazo de resposta do 
órgão em 15 dias,  

podendo ser 
prorrogado por igual  

período

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “MARLY ROSA 

RODOLFO”
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

O órgão é 
responsável pela 

emissão de 
documentos como o 

Certificado de 
Alistamento Militar, 

1ª e 2ª vias de 
Certificado de 
Dispensa de 

Incorporação, 
Certificado de 

Isenção, Certificado 
de Dispensa do 

Serviço Alternativo, 
Certificado de 

Reservista, Certidão 
de Tempo de Serviço 
Militar, Adiamento 
de Incorporação e 

Arrimo.

O alistamento para o 
Serviço Militar 

obrigatório será 
realizado de 01 de 

janeiro a 30 de junho 
do ano em que o 

cidadão completa 18 
anos. O alistamento 

estará concluído 
quando for gerado o 
nº do RA( Registro de 

Alistamento).

• Atendimento presencial na Junta 
Militar, sito à Avenida  Massaichi

Kakihara,  nº 721, Bela Vista

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-3724 / 

(15) 99858-9453

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

jsm035capaoobonito@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Casa do 
Cidadão (JUNTA MILITAR) – Av.  Massaichi

Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146
- Capão Bonito/SP

A Junta Militar é responsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos a 
46 anos , prestando todo tipo de atendimento relativo à 

obtenção de documentos de natureza militar. 

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(JUNTA MILITAR)

Av.  Massaichi
Kakihara,  nº 721, 

Bela Vista, CEP: 
18301-146 – Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
16:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30 
jsm035capaoobonito@g

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30

Prazo de resposta do 
órgão em 15 dias,  

podendo ser 
prorrogado por igual  

período

JUNTA MILITAR
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

REQUERIMENTO 1ª 
VIA E 2ª VIA 

Documentos 
necessários: certidão 

de nascimento ou 
casamento, RG, CPF, 

comprovante de 
endereço .

• Atendimento presencial ou on-line 
para realizar alistamento militar 1 ª via, 
e processos de alistamentos militares e 

2ª via CDI atendimento  presenciais. 

• Atendimento presencial na Junta 
Militar, sito à Avenida  Massaichi

Kakihara,  nº 721, Bela Vista

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-3724 / 

(15) 99858-9453

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

jsm035capaoobonito@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Casa do 
Cidadão (JUNTA MILITAR) – Av.  Massaichi

Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146
- Capão Bonito/SP

A Junta Militar é responsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos a 
46 anos , prestando todo tipo de atendimento relativo à 

obtenção de documentos de natureza militar. 

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(JUNTA MILITAR)

Av.  Massaichi
Kakihara,  nº 721, 

Bela Vista, CEP: 
18301-146 – Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
16:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30 
jsm035capaoobonito@g

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30

Atendimento 
presencial imediato.

JUNTA MILITAR
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

1ª VIA DO CDI CDSA

Cidadão deverá 
procurar  Setor da 

junta de serviço 
militar para 

recolhimento de taxa 
ar107p2 .

• Atendimento presencial para realizar  
emissão de guia de recolhimento taxa 

pagamento pelo documento, 

• Atendimento presencial na Junta 
Militar, sito à Avenida  Massaichi

Kakihara,  nº 721, Bela Vista

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-3724 / 

(15) 99858-9453

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

jsm035capaoobonito@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Casa do 
Cidadão (JUNTA MILITAR) – Av.  Massaichi

Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146
- Capão Bonito/SP

A Junta Militar é responsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos a 
46 anos , prestando todo tipo de atendimento relativo à 

obtenção de documentos de natureza militar. 

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(JUNTA MILITAR)

Av.  Massaichi
Kakihara,  nº 721, 

Bela Vista, CEP: 
18301-146 – Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
16:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30 
jsm035capaoobonito@g

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30

Atendimento 
presencial imediato

JUNTA MILITAR
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso

Horário de  

atendimento Prazo

2ª VIA DO CDSA CDI 

O cidadão deverá 
procurar  Setor da 

junta de serviço 
militar para 

recolhimento de 
taxa. 

• Atendimento presencial para realizar  
emissão de guia de recolhimento taxa 

e multas pagamento no nome e CPF do 
cidadão, sendo o pagamento 

EXCLUSIVAMENTE no Banco do Brasil.

• Atendimento presencial na Junta 
Militar, sito à Avenida  Massaichi

Kakihara,  nº 721, Bela Vista

* Contato por telefone pelo números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-3724 / 

(15) 99858-9453

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

jsm035capaoobonito@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Casa do 
Cidadão (JUNTA MILITAR) – Av.  Massaichi

Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146
- Capão Bonito/SP

A Junta Militar é responsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos a 
46 anos , prestando todo tipo de atendimento relativo à 

obtenção de documentos de natureza militar. 

Atendimentos presenciais preferenciais  a idosos, 
gestantes, lactantes, pessoas  com crianças de colo e 

portadores de  necessidades especiais                                             
O benefício eventual visa a necessidade de cada um. O 

direito do cidadão é essencial.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(JUNTA MILITAR)

Av.  Massaichi
Kakihara,  nº 721, 

Bela Vista, CEP: 
18301-146 – Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
16:30

* Atendimento pela 
internet  (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30 
jsm035capaoobonito@g

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30

Atendimento 
presencial imediato

JUNTA MILITAR
Gabinete do Prefeito
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Serviços  

disponíveis
Requisito de

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de  

acesso
Horário de  atendimento Prazo

REQUISIÇÃO DE  2ª 
VIA DE CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO.

O colegiado é 
composto de cinco 
membros que deve 

ser acionado em 
qualquer situação 

que configure 
ameaça ou violação 

de direitos de 
crianças e 

adolescentes por 
falta, omissão ou 
abuso dos pais, 

responsável, 
sociedade ou Estado 

ou em razão de 
conduta  própria  do 
menor ( Art. 98, ECA)

• Atendimento presencial na sede do 
Conselho telefone de plantão, visita 

domiciliar e Dique 100..

• Atendimento presencial no Conselho 
Tutelar, sito à Rua Marechal Deodoro, 

351 - Centro, Capão Bonito - SP, 18300-
335

* Contato por telefone pelos números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-14-79 

/ (15) 99858-9021

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

conselhotutelar@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Conselho 
Tutelar – Rua Marechal Deodoro, 351 -
Centro, Capão Bonito - SP, 18300-335

Assim que acionado, age imediatamente 
para verificar a veracidade dos fatos, agindo 

com bom senso.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CONSELHO TUTELAR 

Rua Marechal 
Deodoro, 351 -

Centro, Capão Bonito 
- SP, 18300-335

* Atendimento  presencial: das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet  
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 16:30 
conselhotutelar@capaobonito.sp.g

ov.br

• Atendimento  pelo telefone fixo 
(INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS): 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 

16:30

• PLANTÃO 24 HORAS PELO 
CELULAR

Depende do caso

CONSELHO TUTELAR
Gabinete do Prefeito
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Canais de atendimento aos VEREADORES

A Assessoria Executiva de Relações Institucionais está sediada no Paço Municipal, localizada à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro.

Telefone: (15) 3543-9900 e número de celular pessoal repassado aos Vereadores

Também é possível entrar em contato com a Assessoria Executiva de Relações Institucionais por meio do e-mail:
comunicacao@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• atender com respeito e cortesia o vereador;
• atender as solicitações encaminhadas pela Câmara;
• atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade;
• dar devolutiva e feedback céleres à Câmara;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 
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ASSESSORIA EXECUTIVA DE  

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO 
AOS 

VEREADORES

A Assessoria Executiva de 
Relações Institucionais, 

dentre suas várias 
atribuições internas, tem a 
de subsidiar a organização 

sobre temas pertinentes e de 
sua competência, por meio 

de levantamentos, estudos e 
pesquisas, e ainda, 

intermediar as relações 
institucionais entre Poder 

Executivo e demais 
instâncias: Governo do 
Estado de São Paulo, 

Assembleia Legislativa de 
São Paulo, Congresso 

Nacional, Poder Judiciário e 
Poder Legislativo

• Atendimento presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, 

nº 690, Centro

* Contato por telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): número (15)3543-9900

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

comunicacao@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS) - Rua Nove de Julho, 

nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimentos apartidário 
reconhecendo a legitimidade de 

todos os Vereadores eleitos, 
visando otimizar os trabalhos da 

Câmara de Vereadores;                                                             
Agendamento de reuniões 

temáticas e pontuais garantindo 
celeridade e compreensão 

prévia dos Projetos de Leis a 
serem encaminhados pelo 

Poder Executivo à Câmara de 
Vereadores;                                                                                        

Interlocução clara e 
transparente diante de 

demandas trazidas pelos 
Vereadores do município para 

melhor atender a demanda 
quando remetidas às demais 

repartições públicas.

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Celular Privado 
do Agente 
Público em 
Cargo em 
Comissão

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 
comunicacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Governo, Indústria e 

Comércio 

A Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio está sediada no Paço Municipal, localizada à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro.

Telefone: (15) 3543-9900

Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio por meio do e-mail:
governo@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• recepcionar e atender com respeito e cortesia aos munícipes, entidades, associações de classe, marcando audiências com o Prefeito ou 

encaminhando-os às unidades competentes para solucionar problemas;
• desenvolver as atividades de relações públicas, inclusive recepcionando visitantes e autoridades;
• atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade;
• subsidiar empresários e microempresários com a finalidade de fomentar e dinamizar o desenvolvimento industrial;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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BANCO DO POVO 
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  

disponíveis

Requisito de 

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de 

acesso

Horário de  

atendimento
Prazo

APRESENTAÇÃO DAS 
LINHAS DE CRÉDITO 

E CONDIÇÕES 
DISPONÍVEIS AOS 

CLIENTES.

Empreendedores e pessoas 
que possuam a intenção de 
empreender no município. 
O crédito oferecido poderá 
ser solicitado por pessoas 

físicas, jurídica ou 
produtores rurais (com ou 
sem CNPJ), desde que seja 

utilizado para o 
desenvolvimento do 
empreendimento.

• Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, nº721 - Bela 

Vista - Capão Bonito/SP     

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2957 / 
(15) 99787-1607

* Carta para o seguinte endereço: 
Casa do Cidadão (BANCO DO POVO) -
Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, Bela 

Vista, CEP 18301-146 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento no empreendimento 
do cliente conforme agendamento 
prévio junto ao agente de crédito.

Prestar um atendimento de excelência a 
todos os clientes que procurem a unidade, 
esclarecendo todas as dúvidas referentes 

às linhas de crédito e condições de 
pagamento, buscando os melhores 
caminhos para melhor atender às 

necessidades do cliente. O principal 
compromisso do agente de crédito é 

facilitar ao máximo o acesso ao crédito do 
Banco do Povo e mostrar todas as 

possibilidades que sua empresa pode ter. 
Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

CASA DO 
CIDADÃO 

(BANCO DO 
POVO) 

Av.  Massaichi
Kakihara,     nº 
721, Bela Vista, 

CEP: 18301-146 –
Capão Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: 8:00 às  
11:30 e 13:00 às 

16:30

* Atendimento por 
telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

8:00 às 18:00

Atendimento 
imediato.
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BANCO DO POVO 
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  

disponíveis

Requisito de 

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de 

acesso

Horário de  

atendimento
Prazo

APRESENTAÇÃO DA 
LISTA DE CURSOS 
EXIGIDOS PARA 

ACESSAR AS LINHAS 
DE CRÉDITO DO 

BANCO DO POVO E 
VERIFICAÇÃO DA 
DISPONIBILIDADE 
DE DATAS JUNTO 

AOS 
REPRESENTANTES 

DO SEBRAE.

Empreendedores e pessoas 
que possuam a intenção de 
empreender no município. 
O crédito oferecido poderá 
ser solicitado por pessoas 

físicas, jurídica ou 
produtores rurais (com ou 
sem CNPJ), desde que seja 

utilizado para o 
desenvolvimento do 
empreendimento.

• Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, nº721 - Bela 

Vista - Capão Bonito/SP     

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2957 / 
(15) 99787-1607

* Carta para o seguinte endereço: 
Casa do Cidadão (BANCO DO POVO) 

- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 
Bela Vista, CEP 18301-146 - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento no empreendimento 
do cliente conforme agendamento 
prévio junto ao agente de crédito.

Apresentar de forma clara e objetiva a 
lista de cursos disponíveis para cada 

categoria de empreendimento. Explicar 
aos clientes a necessidade da realização 

do curso para o desenvolvimento da 
empresa, deixando claro que para acessar 

as linhas de crédito do Banco do Povo, 
será obrigatória a apresentação do 

certificado de ao menos um dos cursos 
listados.                                                   

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

CASA DO 
CIDADÃO 

(BANCO DO 
POVO) 

Av.  Massaichi
Kakihara,     nº 
721, Bela Vista, 

CEP: 18301-146 –
Capão Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: 8:00 às  
11:30 e 13:00 às 

16:30

* Atendimento 
por telefone 

(APENAS 
INFORMAÇÕES): 

8:00 às 18:00

Atendimento 
imediato. 
Inscrição 

mediante a 
disponibilidade.
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BANCO DO POVO 
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  

disponíveis

Requisito de 

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de 

acesso

Horário de  

atendimento
Prazo

ASSESSORIA AOS 
CLIENTES COM 

RELAÇÃO À 
DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA 

REALIZAR O 
CRÉDITO.

Empreendedores que se 
enquadrem nas premissas 

estabelecidas pelo Banco do 
Povo Paulista. O crédito 

oferecido poderá ser 
solicitado por pessoas 

físicas, jurídica ou 
produtores rurais (com ou 
sem CNPJ), desde que seja 

utilizado para o 
desenvolvimento do 
empreendimento.

• Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, nº721 - Bela 

Vista - Capão Bonito/SP     

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2957 / 
(15) 99787-1607

* Carta para o seguinte endereço: 
Casa do Cidadão (BANCO DO POVO) 

- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 
Bela Vista, CEP 18301-146 - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento no empreendimento 
do cliente conforme agendamento 
prévio junto ao agente de crédito.

O agente de crédito irá orientar os 
clientes com relação à documentação 

necessária e auxiliar em todos os 
procedimentos necessários para reunir 
toda a documentação. Para facilitar o 
processo o Banco do Povo de Capão 

Bonito disponibiliza impressora 
multifuncional para impressão e 

digitalização de documentos pertinentes 
ao processo. O agente de crédito está 
sempre à disposição para esclarecer 

dúvidas e indicar os meios mais indicados 
para cada tipo de cliente.                   

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

CASA DO 
CIDADÃO 

(BANCO DO 
POVO) 

Av.  Massaichi
Kakihara,     nº 
721, Bela Vista, 

CEP: 18301-146 –
Capão Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: 8:00 às  
11:30 e 13:00 às 

16:30

* Atendimento 
por telefone 

(APENAS 
INFORMAÇÕES): 

8:00 às 18:00

O procedimento 
pode levar de 10 a 
30 dias de acordo 

com a 
disponibilidade 
do cliente em 

trazer os 
documentos 
solicitados e 
regularizar 
possíveis 

pendências.
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BANCO DO POVO 
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  

disponíveis

Requisito de 

atendimento
Meio utilizado Compromisso de atendimento

Local de 

acesso

Horário de  

atendimento
Prazo

VISITA DE PRÉ-
CRÉDITO PARA 

AVALIAR AS 
CONDIÇÕES DO 

EMPREENDIMENTO.

Clientes que já tenham 
realizado o processo e 

tenham sido contemplados 
com o crédito do banco do 

povo.

• Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, nº721 - Bela 

Vista - Capão Bonito/SP     

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2957 / 
(15) 99787-1607

* Carta para o seguinte endereço: 
Casa do Cidadão (BANCO DO POVO) 

- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 
Bela Vista, CEP 18301-146 - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento no empreendimento 
do cliente conforme agendamento 
prévio junto ao agente de crédito.

Receber e conferir as notas fiscais e 
visitar o estabelecimento do cliente para 

realização do relatório fotográfico das 
melhorias, bens ou mercadorias que 

foram adquiridos com o crédito 
disponibilizado pelo Banco do Povo 

Paulista.                                               
Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

CASA DO 
CIDADÃO 

(BANCO DO 
POVO) 

Av.  Massaichi
Kakihara,     nº 
721, Bela Vista, 

CEP: 18301-146 –
Capão Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: 8:00 às  
11:30 e 13:00 às 

16:30

* Atendimento 
por telefone 

(APENAS 
INFORMAÇÕES): 

8:00 às 18:00

O cliente possui 
um prazo máximo 

de 60 dias para 
apresentação das 

notas fiscais, 
assim como o 

agente de crédito 
para a realização 
das visitas de pós 

crédito.
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PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABLHADOR
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SEGURO 
DESEMPREGO 

Requerimento de seguro 
desemprego, rescisão de 

contrato, RG, CPF, 3 últimos 
contracheques, carteira de 

trabalho, comprovante de saque 
fundo de garantia, comprovante 
de endereço. Prazo para entrada 
do Seguro-Desemprego: 120 dias 

corridos.

* Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, 721 – Bela 
Vista – Cep: 18301-146  Capão 

Bonito-SP, ou no               
Sistema eletrônico- Carteira de 

Trabalho Digital.

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-4713

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): : 

pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte 
endereço: Casa do Cidadão (PAT) 
- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 

Bela Vista, CEP 18301-146 -
Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi Kakihara,     
nº 721 - Bela Vista -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.
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PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABLHADOR
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SEGURO 
DESEMPREGO-

ALVARÁ 
JUDICIAL

Alvará Judicial/ATA, Carteira de 
Trabalho, RG, CPF, Comprovante 
de endereço. Prazo para entrada 
do Seguro-Desemprego: 120 dias 

corridos.

* Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, 721 – Bela 
Vista – Cep: 18301-146  Capão 

Bonito-SP

* Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-4713

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte 
endereço: Casa do Cidadão (PAT) 
- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 

Bela Vista, CEP 18301-146 -
Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi Kakihara,     
nº 721 - Bela Vista -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.
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PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABLHADOR
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CADASTRO 
EMPRESA

CNPJ, Nome Fantasia, 
Comprovante endereço, Contato 

da empresa, nome do 
responsável da contratação, 

Quantidade de vagas solicitadas, 
Benefícios, forma de pagamento 
(Por dia, Quinzenal, Mensal...), 

forma de contratação 
(Temporário, Efetivo, Estágio...).

* Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, 721 – Bela 
Vista – Cep: 18301-146  Capão 

Bonito-SP, ou no               
Sistema eletrônico- Carteira de 

Trabalho Digital.

* Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-4713

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte 
endereço: Casa do Cidadão (PAT) 
- Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, 

Bela Vista, CEP 18301-146 -
Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi Kakihara,     
nº 721 - Bela Vista -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.
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PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABLHADOR
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CADASTRO 
INTERMEDIAÇÃO 

DE MÃO DE 
OBRA – IMO 

Carteira de 
trabalho, RG, 

CPF, 
Comprovante 
de endereço, 

Cartão 
PIS/Cidadão

* Atendimento presencial na Av. Massaichi Kakihara, 721 
– Bela Vista – Cep: 18301-146  Capão Bonito-SP, ou no               

Sistema eletrônico- Carteira de Trabalho Digital.

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-4713

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES): 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Casa do Cidadão (PAT) -
Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146

- Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi
Kakihara,     nº 721 -
Bela Vista - Capão 

Bonito/SP
SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
16:30 

pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
16:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.

DIVULGAÇÃO DE 
VAGAS NA REDES 

SOCIAIS

Vagas são 
divulgadas 
em nossa 

rede oficial, 
PAT Capão 

Bonito, 
Páginas no 
Facebook e 
Instagram.

@patcapaobonito

@Capaobonitopat

Atendimento instantâneo, via 
respostas aos comentário, 

com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

@patcapaobonito

@Capaobonitopat

Atendimento pela internet: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 16:30 

Prazo de 48 
horas
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PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABLHADOR
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DE 
TRABALHO 

FÍSICA

RG, CPF, Comprovante de 
endereço, Certidão de 

Nascimento/Casamento, Extrato 
previdenciário; Carteira física 

somente para órgãos públicos, 
conforme Portaria nº 1.065, 

inciso I, do art.71, do decreto Nº 
9.745, Lei nº13.874, 20 

setembro 2019.

* Atendimento presencial na Av. Massaichi Kakihara, 721 –
Bela Vista – Cep: 18301-146  Capão Bonito-SP, ou no               

Sistema eletrônico- Carteira de Trabalho Digital.

* Contato por telefone pelos números: (15) 3542-4713

* Contato por e-mail: pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Casa do Cidadão (PAT) -
Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146 -

Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi
Kakihara,     nº 721 -
Bela Vista - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 16:30 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 16:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.

CARTEIRA DE 
TRABALHO 

DIGITAL 

CPF, RG, Celular próprio ou de 
familiares e amigos.

Acesso à internet.

* Atendimento presencial na Av. Massaichi Kakihara, 721 –
Bela Vista – Cep: 18301-146  Capão Bonito-SP, ou no               

Sistema eletrônico- Carteira de Trabalho Digital.

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-4713

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES): 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Casa do Cidadão (PAT) -
Av.  Massaichi Kakihara, nº 721, Bela Vista, CEP 18301-146 -

Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais  a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas  
com crianças de colo e 

portadores de  necessidades 
especiais.    

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CASA DO CIDADÃO 
(PAT)

Av Massaichi
Kakihara,     nº 721 -
Bela Vista - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 16:30 
pat@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 16:30

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  
podendo ser 
prorrogado 

por igual  
período.
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DIRETORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ORIENTAÇÃO A 
EMPREENDEDORES

A Diretoria de Indústria e 
Comércio de Capão 

Bonito com sala no Paço 
Municipal, oferece 

atendimento presencial 
para orientação aos 

empreendedores, assim 
como também aos 

munícipes para 
esclarecimentos com 

relação aos projetos de 
geração de emprego e 

renda, desenvolvimento 
econômico e 

planejamento futuro.

• Atendimento presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, 

nº 690, Centro

* Contato por telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): número (15)3543-9900

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES): 

industriaecomercio@capaobonito.sp.gov
.br 

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (DIRETORIA 
DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO) - Rua Nove 

de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -
Capão Bonito/SP

Atendimentos apartidário 
reconhecendo a legitimidade de 

todos os Vereadores eleitos, visando 
otimizar os trabalhos da Câmara de 

Vereadores;                                                             
Agendamento de reuniões temáticas 

e pontuais garantindo celeridade e 
compreensão prévia dos Projetos de 

Leis a serem encaminhados pelo 
Poder Executivo à Câmara de 

Vereadores;                                                                                        
Interlocução clara e transparente 

diante de demandas trazidas pelos 
Vereadores do município para 

melhor atender a demanda quando 
remetidas às demais repartições 

públicas.
Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Celular 
Privado do Agente 
Público em Cargo 

em Comissão

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
industriaecomercio@capaobonit

o.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Atendiment
o imediato 
conforme 
procura
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SEBRAE AQUI
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO 

SEBRA

O SEBRAE AQUI oferece 
atendimento presencial 
com diversos serviços 
gratuitos, entre eles 

orientação sobre abertura 
e encerramento de 

empresas, melhorias de 
empresas (MEI, ME e EPP), 
serviços destinados a MEI, 

renegociação de dívidas 
(impostos), palestras, 
oficinas e cursos para 

quem já tem ou deseja ter 
uma empresa, 
treinamentos a 

colaboradores de diversas 
áreas.

* Atendimento presencial na Av. 
Massaichi Kakihara, 721 – Bela Vista –

Cep: 18301-146  Capão Bonito-SP

• Contato pela internet: 
https://www.sebrae.com.br/sites/

PortalSebrae

* Contato por telefone: número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 99859-

0527

* Carta para o seguinte endereço: Casa 
do Cidadão (SEBRAE AQUI) - Av.  

Massaichi Kakihara, nº 721, Bela Vista, 
CEP 18301-146 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais preferenciais  a 
idosos, gestantes, lactantes, pessoas  com 

crianças de colo e portadores de  
necessidades especiais.   

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade.

CASA DO 
CIDADÃO 
(SEBRAE 

AQUI) 

Av Massaichi
Kakihara,     

nº 721 - Bela 
Vista - Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 16:30

* Atendimento pela internet: 
das 8:00 às 16:30

https://www.sebrae.com.br/si
tes/PortalSebrae

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES)): das 

8:00 às 16:30

Atendimento 
imediato 
conforme 
procura
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PROCON MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio 

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

Orientação para o 
consumo.        - Serviços 

relacionados à Nota 
Fiscal Paulista. 

(Cadastro/Bloqueio/Des
bloqueio). - Bloqueio de 

Recebimento de Ligações 
de Telemarketing.             

- Fiscalizações específicas 
pela Diretoria Regional 

de Sorocaba em 
estabelecimentos, para 
atendimento e apoio a 

outros órgãos e o 
atendimento AS 

DEMANDAS 
PROVENIENTES DAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO.

Para registrar uma reclamação junto ao órgão 
é necessário cópia dos documentos pessoais, 
comprovante de endereço, documentos que 

comprovem a relação de consumo, 
preferencialmente nota fiscal do produto ou 
contrato nos casos de prestação de serviços.
O PROCON Municipal por meio da Fundação 

PROCON mantém convênio junto à Secretaria 
da Fazenda para atender aos casos de 

desbloqueio e consulta ao sistema Nota Fiscal 
Paulista. Para desbloqueio, o consumidor deve 

apresentar cópia dos documentos pessoais, 
comprovante de endereço e, e-mail.
Outro serviço prestado pelo PROCON 

Municipal é o Bloqueio de Recebimento de 
Ligações de Telemarketing. Assim, o 

consumidor que desejar bloquear ligações 
indesejadas de telemarketing pode procurar o 
órgão. A transgressão ou violação das regras 

do Cadastro de Bloqueio de Telemarketing por 
parte do fornecedor pode gerar a aplicação de 

sanções pela da Fundação PROCON /SP

* Atendimento presencial na 
Av. Massaichi Kakihara, 721 
– Bela Vista – Cep: 18301-

146  Capão Bonito-SP

• Contato pela internet 
(APENAS 

INFORMAÇÕES):
proncon@capaobonito.sp.go

v.br 

* Contato por telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): 
número: (15) 3542-2101 

WhatsApp / (15) 99714-6929 
Ligações

* Carta para o seguinte 
endereço: Casa do Cidadão 
(PROCON MUNICIPAL) - Av.  
Massaichi Kakihara, nº 721, 
Bela Vista, CEP 18301-146 -

Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais por ordem 
de chegada, destacando-se 

preferências  a idosos, gestantes, 
lactantes, pessoas  com crianças de colo 
e portadores de  necessidades especiais                                             

Necessitando do atendimento, o 
munícipes que não puderem 

comparecer no horário de expediente 
habitual, estes serão atendidos após as 

16h30min ou nos finais de semana 
desde que o agendamento seja feito 

com antecedência

CASA DO CIDADÃO 
(PROCON MUNICIPAL) 

Av Massaichi Kakihara,     
nº 721 - Bela Vista -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 9:00 

às 11:30 e das 
13:00 às 16:30

* Atendimento 
pela internet 

(APENAS 
INFORMAÇÕES)): 

das 9:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 16:30
proncon@capaobo

nito.sp.gov.br 

* Atendimento  
pelo telefone 

(APENAS 
INFORMAÇÕES): 

das 9:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 16:30

Prazos variados de 
acordo com o serviço 

necessitado. Nos casos 
mais habituais, a 

tratativa inicial do 
PROCON se dá por meio 

da abertura de 
procedimento simples, 

mediante da emissão da 
Carta de Informações 

Preliminares – CIP, tendo 
como prazo 30 (trinta) 
dias para solução do 

problema e, em caso de 
negativa na solução na 

fase inicial, prossegue-se 
para a abertura de 
reclamação com o 
agendamento de 

audiência conciliatória.
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal Administração e 

Finanças

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças está sediada no Paço Municipal, localizada à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro.

Telefone: (15) 3543-9900

Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio por meio do e-mail:
governo@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• dar assistência aos servidores municipais;
• desenvolver atividades e atendimento para arrecadação, registro e controle de tributos dos munícipes;
• coordenar a cobrança de dívida ativa de maneira assertiva, objetiva e respeitosa;
• subsidiar e orientar os munícipes que queiram abrir empresas e microempresas;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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DIVISÃO DE RENDAS – SETOR DE CADASTRO 

MOBILIÁRIO - ISSQN/TAXAS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ABERTURA DE 
INSCRIÇÃO 

MOBILIÁRIA 
MUNICIPAL

Destinada à prestadores de serviços 
não estabelecidos (sem 

estabelecimento/ponto comercial 
fixo), possibilitando a emissão de 

notas fiscais entre outro 
documentos de regularidade e de 

cadastro municipal (certidões, 
declarações, etc...)Documentos 

necessários: RG, CPF do(s) 
responsável(eis), comprovante de 

endereço, ato 
constitutivo(certificado MEI, 

contrato social, ata ou estatuto -
somente empresas), carteira de 

registro em órgãos de classe 
(somente profissões 

regulamentadas: médicos, 
contadores, advogados, 

engenheiros, etc)

O atendimento é realizado 
presencialmente, envolvendo o exame 

prévio da autoridade fiscal à 
documentação a ser apresentada.

Para contribuintes enquadrados como 
“MEI's" o procedimento é totalmente 

gratuito. Para os demais portes de 
empresários há o valor da taxa que é de 

R$ 14,54 (0,5 UFESP).

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES: (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 

CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de 
Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Além de possibilitar a inserção do 
contribuinte ao cadastro fiscal do município, 

é realizada a instrução prévia sobre as 
obrigações (principais e acessórias) exigidas 

pela legislação local, bem como, tutoriais 
para operar corretamente o sistema de 

apuração de impostos e lançamento de notas 
fiscais (ISS-online). 

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:30 às 11:00 e das 13:00 às 

16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

3 a 5 dias uteis.
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CONCESSÃO DO 
ALVARÁ, LICNEÇA 

MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMENTO E 

LOCALIZAÇÃO

Destinada à prestadores de 
serviços, comércios e industrias 
estabelecidos no município, que 

possuem ponto 
comercial/estabelecimento fixo. 
Documentos necessários: CNPJ, 

RG, CPF dos responsáveis, 
comprovante de endereço, 

contrato social, carnê de IPTU do 
imóvel, AVCB ou CLCB (licença do 

corpo de bombeiros), licença 
sanitária quando a atividade 
assim exigir, laudo técnico de 

acessibilidade, projeto técnico do 
espaço com ART de profissional 

habilitado pelo CREA

O atendimento é realizado 
presencialmente, envolvendo o 

exame prévio da autoridade fiscal à 
documentação a ser apresentada.
Para contribuintes enquadrados 
como “MEI's" o procedimento é 

totalmente gratuito. Para os demais 
portes de empresários há o custo de 

R$ 189,08.

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES: (15) 3543-

9900

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua 

Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-
385 - Capão Bonito/SP

Concede ao contribuinte a autorização 
para funcionamento e desenvolvimento 

de suas atividades empresariais no 
município, sendo um certificado de 

pleno atendimento a legislação local 
quanto as normas de posturas, 

acessibilidade etc. Concede também 
aos munícipes frequentadores dos 

espaços a segurança de que o ambiente 
foi previamente vistoriado e esta apto a 

receber seus usuários.                                           

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): 

das 8:00 às 11:20 e das 13:00 
às 17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): 

das 8:00 às 11:20 e das 13:00 
às 17:00 

Por se tratar de um 
processo 

multissetorial, 
envolvendo protocolo, 
tributação, divisão de 
fiscalização e posturas 

(a depender da 
atividade) divisão de 

meio ambiente,  
planejamento e 

serviços urbanos, o 
prazo pode variar de 

15 a 30 dias, 
condicionado a 

complexidade da 
atividade.

47

mailto:comunicacao@capaobonito.sp.gov.br
mailto:pat@capaobonito.sp.gov.br


DIVISÃO DE RENDAS – SETOR DE CADASTRO 

MOBILIÁRIO - ISSQN/TAXAS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

EMISSÃO DE 
NOTAS FISCAIS

Atende a contribuintes 
que não tenham 

acesso a internet, ou 
tenham dificuldades, 

na operação do 
sistema do ISS-online. 
O contribuinte devera 

apresentar em seu 
requerimento o a valor 

do serviço, o 
tomador/contratante, 

data e local de 
realização do serviço, 
bem como, qual foi o 

serviço executado.

Atendimento é executado mediante o protocolo de uma solicitação 
junto ao setor de protocolo em geral. 

Contribuintes enquadrados como “MEI’s” são isentos de taxa 
municipal de serviços de protocolo em geral, demais portes de 
empresas, ou pessoas físicas, o valor da taxa é de R$ 14,54 (0,5 

UFESP).

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita acesso a emissão de notas 
fiscais a contribuintes que tenham 

dificuldade no acesso a internet, ou 
ao operar o sistema de emissão de 

notas fiscais, lhes é fornecido tutorial 
completo no ato do comparecimento, 

visando a independência do 
contribuinte para, assim que possível, 
o próprio gerencie suas rotinas fiscais. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 3 a 5 dias 

uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

ATUALIZAÇÕES 
NO CADASTRO 

MOBILIÁRIO 
(ENDEREÇO, 
REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO, 
RAZÃO SOCIAL, 

QUADRO 
SOCIETÁRIO, 

ETC...).

Manter o banco de 
dados dos cadastros 
públicos atualizados, 

garantindo a 
regularidade cadastral 

dos contribuintes.

Atendimento realizado via protocolização de pedido junto ao setor 
competente, instruindo o requerimento com a documentação 

especifica a que se fundamente a alteração cadastral pretendida -
seja de endereço, quadro societário, regime de tributação. Há o 
custo do valor da taxa que é de R$ 14,54 (0,5 UFESP)., exceto aos 

“MEI’s”  que gozam de isenção.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Manter o banco de dados dos 
cadastros públicos atualizados, 

garantindo a regularidade cadastral 
dos contribuintes                                 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 3 a 5 dias 

uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ANÁLISE PRÉVIA DE 
VIABILIDADE DE 

EMPREENDIMENTOS 
- VIARÁPIDA 
EMPRESA -

VRE/REDESIM

Análise prévia da 
prefeitura quanto a 

viabilidade de 
instalação de novos 

empreendimentos, ou 
alterações de endereço 

no município, de 
acordo com a 

legislação local.

Atendimento totalmente on-line, via portal da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES: (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Garantir segurança e fiel cumprimento 
a legislação municipal verificando 

previamente a possibilidade de 
instalação dos empreendimentos. Após 

aprovação do empreendimento pela 
prefeitura seguirá aos demais órgãos 

competentes para emissão ao 
solicitante do certificado de 

licenciamento integrado “CLI".

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

Ambiente virtual 
VRE/REDESIM

https://vreredesim
.sp.gov.br/home

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES):  das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Prazo para 
conclusão 

da análise 1 
a 3 dias 

úteis
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ANÁLISE DE 
SOLICITAÇÃO DE 

AIDF/NFE -
AUTORIZAÇÃO PARA 

IMPRESSÃO DE 
DOCUMENTOS 

FISCAIS

Concede autorização 
aos contribuintes para 

emissão de notas 
fiscais de serviços 

"talão virtual", 
monitorando as 
empresas que se 
mantém ativas e 

inativas.

Atendimento totalmente on-line, via portal ISS-online no site 
da prefeitura, após preenchimento de formulário eletrônico 

no campo "solicitação de AIDF/NF-E“

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES: (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Concede autorização aos contribuintes 
para emissão de notas fiscais de 

serviços "talão virtual", monitorando as 
empresas que se mantém ativas e 

inativas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

Ambiente virtual 
plataforma
ISS-online

https://capaobonit
o.4rtec.com.br/Pri

ncipal.aspx

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Prazo para 
conclusão 

da análise 1 
dia útil
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

EMISSÃO DE 
GUIAS PARA 

RECOLHIMENTO 
DE TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DA 
VIGILANCIA 
SANITÁRIA

Recolhimento de taxa para 
obtenção da licença 

sanitária de 
funcionamento. Deverá o 

contribuinte comparecer a 
prefeitura munido dos 

documentos pessoais e da 
notificação para 

recolhimento 
encaminhada da vigilância 

sanitária

Atendimento presencial, envolvendo analise de documentos e retirada 
de boletos para pagamento

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Após recolhimento possibilita 
a vistoria da equipe de 
vigilância sanitária ao 

estabelecimento para emissão 
da licença sanitária de 

funcionamento.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Imediato

EMISSÃO DE GUIA 
DE 

RECOLHIMENTO 
PARA TAXA DE 

SEPULTAMENTO

Recolhimento das taxas de 
serviços 

funerários/cemitério 
municipal. Deve o 

contribuinte comparecer 
munido da guia descritiva 

emitida pela 
administração funerária 

municipal, RG e CPF.

Atendimento presencial, envolvendo analise de documentos e retirada 
de boletos para pagamento

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Após recolhimento 
encaminhar via da guia paga 
para administração municipal 
de serviços de cemitério para 

baixa nos registros.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Imediato
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Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CANCELAMEN
TO DE 

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA 
MUNICIPAL

Encerra o cadastro fiscal das 
empresas que tenham 

cessado suas atividades ou 
mudado para outro 

domicilio tributário. Vir 
munido da certidão de baixa 

(quando se tratar de 
encerramento), ou certidão 
de cadastro CNPJ com novo 

domicilio tributário 
cadastrado se tradando de 
alteração de endereço para 

outro município. É 
necessário que as obrigações 

fiscais estejam em dia 
(parcelados ou quites).

Atendimento presencial, envolvendo 
analise de documentos e retirada de 

boletos para pagamento, cujo o valor da 
taxa é de R$ 14,54 (0,5 UFESP).

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES: (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 

CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove de 
Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Cancela a inscrição cadastral do 
contribuinte, impedindo 

lançamentos e cobranças.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:30 às 11:00 e das 13:00 às 

16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para atendimento é 
de 3 a 5 dias úteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

EMISSÃO DE 
GUIA DE 

RECOLHIMENT
O DA TAXA DE 
SERVIÇOS DA 

PATRULHA 
AGRICOLA

Recolhimento de taxas de 
serviços da patrulha agrícola 

por uso do maquinário 
municipal. Deverá o 

contribuinte comparecer 
munido de seu CPF e RG, bem 

como, de solicitação de 
recolhimento emitida pela 

associação de moradores dos 
bairros rurais, ou de 

encaminhamento da divisão de 
agropecuária da secretária 

municipal de obras.

Atendimento presencial, envolvendo 
analise de documentos e retirada de 

boletos para pagamento.

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

iss@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES: (15) 3543-

9900

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 
CADASTRO MOBILIÁRIO) - Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP

Após recolhimento encaminhar 
via da guia paga a divisão de 
agropecuária na secretaria 

municipal de obras.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:30 às 11:00 e das 13:00 às 

16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

iss@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Imediato
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Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS IPTU, 
CONSULTA DE 

DEBITOS DE IPTU, 
IMPRESSÃO DE 

FICHA CADASTRAL, 
CERTIDÃO VALOR 

VENAL E IMPRESSÃO 
DE 2° VIA IPTU

Destinado a contribuintes que se 
encontram em débitos para com a 

municipalidade. O responsável pelo 
parcelamento sendo proprietário do 

imóvel deve comparecer munido de seu 
RG, CPF, comprovante de endereço e 

um carnê de IPTU do imóvel. Caso não 
seja o proprietário o responsável pelo 
parcelamento deve estar devidamente 

autorizado pelo dono do imóvel 
trazendo autorização/procuração para 

representa-lo, ou documentação 
especifica, exemplo: certidão de óbito 

em caso de falecidos, contrato, escritura 
ou matricula do imóvel atualizada, entre 

outros a serem especificados pela 
autoridade fiscal ou consulta ao site da 

prefeitura

O atendimento é realizado 
presencialmente, envolvendo o 

exame prévio da autoridade fiscal à 
documentação a ser apresentada. É 
POSSIVEL TAMBÉM PARCELAR OS 

DÉBITOS ONLINE VIA SITE DA 
PREFEITUR NO PORTAL CIDADÃO 

http://portalcidadao.4rtec.Com.Br/w
pprincipal.Aspx > 2ª VIA DE BOLETOS 

> DÉBITOS PENDENTES.

Não há custos pela realização do 
parcelamento.  

Possibilita a regularização 
fiscal do imóvel o 
tornando apto a 

obtenção de 
documentos/certidões de 

regularidade, 
transferências, 

desmembramentos, 
suspensão de ações 

executórias, entre outros 
serviços cadastrais do 

município.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

Paço 
Municipal

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

tributacao@capaobonito.sp.g
ov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:20 e das 13:00 às 
17:00 

Imediato, desde que o 
contribuinte esteja 

munido da 
documentação 

adequada. 
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Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS 

ISSQN/TAXAS

Destinado a contribuintes que se 
encontram em débitos para com a 

municipalidade. O responsável pelo 
parcelamento sendo proprietário/socio 

administrador da empresa deve 
comparecer munido de seu RG, CPF, 

comprovante de endereço e um carnê 
de TLL ou numero da inscrição 

municipal. Caso não seja o 
proprietário/sócio o responsável pelo 
parcelamento deve estar devidamente 

autorizado trazendo consigo 
autorização/procuração para 

representar a empresa.

O atendimento é realizado 
presencialmente, envolvendo o exame 

prévio da autoridade fiscal à documentação 
a ser apresentada. 

É possível também parcelar os débitos on-
line via site da prefeitura no portal cidadão

http://portalcidadao.4rtec.Com.Br/wpprin
cipal.Aspx > 2ª VIA DE BOLETOS > DÉBITOS 

PENDENTES.

Não há custos pela realização do 
parcelamento.  

Possibilita a regularização fiscal do 
cadastro mobiliário tornando o 
requerente apto a emissão de 

certidões de regularidade, 
renovação/concessão do alvará de 

funcionamento, suspensão de ações 
de execução fiscal, dentre outros 
serviços do cadastro municipal.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(apenas informações): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Imediato, 
desde que o 
contribuinte 

esteja munido 
da 

documentaçã
o adequada. 

COSNULTA DE 
DÉBITOS

O contribuinte pode a qualquer tempo 
consultar sua situação fiscal levando 

consigo extratos e documentos relativos 
aos valores devidos. Os dados serão 

fornecidos apenas aos 
proprietários/sócios ou a pessoas que 

os represente apresentando 
documentação/procuração, respeitado 

os limites e respeito ao sigilo fiscal.

Atendimento presencial, via balcão da 
prefeitura, requerendo analise da 

documentação apresentada.
É possível fazer a consulta on-line via site 

da prefeitura no portal cidadão

http://portalcidadao.4rtec.Com.Br/wpprin
cipal.Aspx > 2ª VIA DE DDOCUMENTOS > 

DÉBITOS PENDENTES.

Possibilita que o contribuinte faça o 
acompanhamento em tempo real da 

sua situação fiscal.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Imediato, 
desde que o 
contribuinte 

esteja munido 
da 

documentaçã
o adequada. 
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Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

EMISSÃO DE 
CERTIDÕES DE 

DÉBITOS (POSITIVA, 
NEGATIVA E 

POSITIVA COM 
EFEITOS DE 

NEGATIVA DE 
DÉBITOS)

O contribuinte deve requerer via 
protocolo pagando com isso a taxa de 
r$43,63, o responsável pela solicitação 
deverá se identificar e justificar o seu 

pedido. Em caso da certidão negativa de 
débitos em que o imóvel ou empresa 

apresente situação fiscal quites, é 
possível emitir o documento de modo 

gratuito no site da prefeitura.

Atendimento realizado via protocolização de 
requerimento junto ao setor de protocolo 

em geral e mediante pagamento de taxas, ou 
de modo gratuito via site da prefeitura

http://portalcidadao.4rtec.com.br/wpprinci
pal.aspx > portal cidadão > certidão 
negativa iptu ou > certidão negativa 

iss/taxas

Certifica a situação fiscal 
atual do contribuinte.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de protocolo o 
prazo para 

atendimento é de 3 a 5 
dias uteis.

TRANSFERÊNCIA DE 
IPTU

O contribuinte deve requerer via 
protocolo pagando com isso a taxa, 

identificar-se com cópia dos seguintes 
documentos: CPF, RG, escritura, contrato, 

documentos onde conste cadeia 
sucessória do IPTU, cópia do carne de 

IPTU  

Atendimento realizado via protocolização de 
requerimento junto ao setor de protocolo 
em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura 
de Capão Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) -

Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-
385 - Capão Bonito/SP

Atualiza a situação fiscal do 
proprietário atual do IPTU

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de protocolo o 
prazo para 

atendimento é de 15 
dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ITBI URBANO E 
RURAL

O contribuinte deve 
requerer via 
protocolo, 

identificando-se com 
cópia de sua 

documentação, 
escritura, contrato, 

informando a 
natureza da 

transação e o valor 
de transação

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, 

Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita a regularização fiscal do 
cadastro imobiliário tornando o 
requerente apto a emissão de 

certidões, transferência de IPTU, 
emplacamento, dentre outros 

serviços do cadastro municipal.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.

EMPLACAMENTO

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, 
RG, escritura, 

contrato, onde 
conste cadeia 

sucessória, cópia do 
carne de IPTU em seu 

nome  

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento 

de taxas

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, 

Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte a 
numeração do imóvel em seu 

nome.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(apenas informações): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.
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Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

ATUALIZAÇÕES 
CADASTRAIS DIVERSAS 

REFERENTES AO 
CADASTRO 

IMOBILIÁRIO 
(ALTERAÇÃO DE 
ENDEREÇO DE 

ENTREGA DE IPTU E 
ALTERAÇÃO DE 
CADASTRO DE 

PROPRIETÁRIO, 
ENDEREÇO, ESTADO 
CIVIL, TELEFONE, ETC

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, 
RG, escritura ou 

contrato, carne de 
IPTU em seu nome

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte 
manter o cadastro 

imobiliário atualizado.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove 
de Julho, nº 
690, Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.

CERTIDÃO DE 
DECADÊNCIA

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: carne 
de IPTU e CPF, RG

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte 
informações de anos 

anteriores referentes ao 
cadastro imobiliário.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove 
de Julho, nº 
690, Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CERTIDÃO DE 
EMPLACAMENTO

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: carne 
de IPTU e CPF, RG

Atendimento realizado via protocolização de 
requerimento junto ao setor de protocolo em geral e 

mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, 

nº 690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte 
certificação da numeração em seu 

cadastro imobiliário.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de protocolo o 
prazo para 

atendimento é de 15 
dias uteis.

CERTIDÃO DE 
INTEIRO TEOR

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, 
RG, escritura ou 

contrato, carne de 
IPTU em seu nome

Atendimento realizado via protocolização de 
requerimento junto ao setor de protocolo em geral e 

mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, 

nº 690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte 
certificação das informações 

contidas em seu cadastro 
imobiliário.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de protocolo o 
prazo para 

atendimento é de 15 
dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CERTIDÃO 
DE ISENÇÃO 

DE IPTU

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com cópia 

dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto 
ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES):
(15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte a 
isenção de IPTU dentro das 

regras definidas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.

CERTIDÃO 
DE ISENÇÃO 

DE ITBI

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com cópia 

dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto 
ao setor de protocolo em geral.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES):
(15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP

Possibilita ao contribuinte a 
isenção de IPTU dentro das 

regras definidas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

CERTIDÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE 
EMPLACAMENTO

O contribuinte 
deve requerer via 

protocolo 
pagando a taxa, 

identificar-se 
com cópia dos 

seguintes 
documentos: 

CPF, RG, escritura 
ou contrato, 

carne de IPTU em 
seu nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 
DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Certifica a situação cadastral 
do imóvel urbano.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias úteis.

CERTIDÃO DE 
CONSTRUÇÃO

O contribuinte 
deve requerer via 

protocolo 
pagando a taxa, 

identificar-se 
com cópia dos 

seguintes 
documentos: 

CPF, RG, escritura 
ou contrato, 

carne de IPTU em 
seu nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 
DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Certifica a situação cadastral 
referente as informações de 
área construída no cadastro 

imobiliário.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias úteis.
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Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

DEMAIS CERTIDÕES 
DIVERSAS

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com 

cópia dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante 

pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP.

Certifica as diversas 
informações referentes ao 

cadastro imobiliário.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.

DESMEMBRAMENTOS

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com 

cópia dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante 

pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita a atualização do 
cadastro imobiliário de 

acordo com as alterações 
realizadas nos documentos 

juntados.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (apenas 
informações): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

UNIFICAÇÕES

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com cópia 

dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP.

Possibilita a atualização 
do cadastro imobiliário 

de acordo com as 
alterações realizadas nos 

documentos juntados.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento 
é de 15 dias 

úteis.

DESDOBRO

O contribuinte deve 
requerer via protocolo 

pagando a taxa, 
identificar-se com cópia 

dos seguintes 
documentos: CPF, RG, 
escritura ou contrato, 
carne de IPTU em seu 

nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 
3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP.

Possibilita a atualização 
do cadastro imobiliário 

de acordo com as 
alterações realizadas nos 

documentos juntados.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e das 

13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento 
é de 15 dias 

úteis.
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Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

HABITE-SE

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, 
RG, escritura ou 

contrato, carne de 
IPTU em seu nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento 

de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, 

Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita a atualização do 
cadastro imobiliário de 

acordo com as alterações 
realizadas nos documentos 

juntados.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

.

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00. 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias úteis.

LANÇAMENTO E 
CADASTRAMENTO DE 

LOTEAMENTOS E NOVOS 
IMÓVEIS

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, anexando 

plantas, memoriais 
descritivos e 

matrícula.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento 

de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, 

Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Viabiliza os carnês de IPTU 
e ISS dos exercícios.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00. 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias úteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

EMISSÃO DE 
SEGUNDAS VIAS DE 

IPTU E ITBI

O contribuinte deve 
identificar-se com 

cópia dos seguintes 
documentos: CPF, 
RG, escritura ou 

contrato, carne de 
IPTU.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte a 
segunda via para pagamento.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.

INFORMAÇÃO PARA 
GUIA DE ESCRITURA

O contribuinte deve 
identificar-se com 

cópia dos seguintes 
documentos: 

contrato do imóvel, 
CPF, RG, carnê IPTU.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante 

pagamento de taxas.

• Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão 
Bonito (SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte 
informações requeridas para a 

guia de escritura.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 18300-
385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 

para 
atendimento é de 

15 dias uteis.
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Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

INFORMAÇÃO 
SOBRE IMÓVEIS

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, 
RG, escritura ou 

contrato, carne de 
IPTU em seu nome.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento junto ao 
setor de protocolo em geral e mediante pagamento de taxas.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte as 
informações referentes ao 

imóvel em seu nome.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.

INFORMAÇÕES 
DIVERSAS PARA 

DIRIMIR DÚVIDAS

O contribuinte deve 
identificar-se com 
CPF, RG, carnê de 

IPTU em seu nome.

O atendimento é realizado presencialmente, envolvendo o exame 
prévio da autoridade fiscal à documentação a ser apresentada.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES: (15) 
3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito (SETOR 
DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte 
esclarecer suas dúvidas 

referentes ao imóvel cadastrado 
em seu nome.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO 
MUNICIPAL

Rua Nove de 
Julho, nº 690, 

Centro, 
18300-385 -

Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 
às 11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o 
prazo para 

atendimento é 
de 15 dias uteis.
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DIVISÃO DE RENDAS – SETOR DE DÍVIDA ATIVA                 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CANCELAMENTO DE 
DESMEMBRAMENTO 

E UNIFICAÇÃO

O contribuinte 
deve requerer 
via protocolo 

pagando a taxa, 
anexando 
plantas, 

memoriais 
descritivos e 

matrícula

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento de 

taxas.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES:
(15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte o 
cancelamento de 

desmembramento ou 
unificação já realizados no 

cadastro imobiliário.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 
para atendimento 
é de 15 dias úteis.

INFORMAÇÕES 
SOBRE MEDIDAS E 
CONFRONTAÇÕES

O contribuinte 
deve requerer 
via protocolo 

pagando a taxa, 
anexando carne 

de IPTU, 
plantas, 

memoriais 
descritivos e 

matrícula

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento de 

taxas.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES:
(15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita ao contribuinte 
informações do cadastro 
imobiliário referentes aos 
lançamentos de medidas e 

confrontações.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:20 e das 13:00 às 17:00 

Da data de 
protocolo o prazo 
para atendimento 
é de 15 dias úteis.
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DIVISÃO DE RENDAS – SETOR DE DÍVIDA ATIVA                 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

INFORMAÇÃO DE 
DEVOLUÇÃO DE 

VALORES PAGOS A 
MAIOR OU 

ERRONEAMENTE

O contribuinte deve 
requerer via 

protocolo pagando a 
taxa, identificar-se 

com cópia dos 
seguintes 

documentos: CPF, RG 
e comprovante de 

pagamento.

Atendimento realizado via protocolização de requerimento 
junto ao setor de protocolo em geral e mediante pagamento de 

taxas.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES):
(15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita ao 
contribuinte a 

devolução de valores 
pagos a maior ou 

erroneamente.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição 

e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30.

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:00. 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o prazo 
para atendimento 
é de 15 dias úteis.

FISCALIZAÇÃO DO ITR

O contribuinte deve 
apresentar os 
documentos 

solicitados pela 
receita federal.

Atendimento realizado via presencial ou por e-mail.

* Contato pela internet (APENAS INFORMAÇÕES):
tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES):
(15) 3543-9900.

* Carta para o seguinte endereço: Prefeitura de Capão Bonito 
(SETOR DE DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão Bonito/SP.

Possibilita a defesa 
da autuação 

recebida.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição 

e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:30 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:20 e 

das 13:00 às 17:0. 
tributacao@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:20 e das 13:00 às 17:00 .

Da data de 
protocolo o prazo 
para atendimento 
é de 15 dias úteis.
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ALMOXARIFADO 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO DE 
MATERIAIS 

ORIUNDOS DE 
PREGÕES E 

DISPENSAS DE 
LICITAÇÃO 

(SERVIÇO 
PRESTADO AO 

PÚBLICO 
EXTERNO)

Este atendimento é voltado 
para fornecedores que 

participaram de dispensas e 
pregões nesta Prefeitura. 

Embora os detalhes relativos à 
entrega de materiais ao 

Almoxarifado sejam sempre 
especificados em edital cabe 
observar que cada Secretaria 
que faz seu pedido determina 
o local de entrega e horário. 

Recebimento sempre por funcionários 
autorizados pelas secretarias 

responsáveis pela solicitação. Para as 
Secretarias de Educação e 
Administração e Finanças.

* Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

almoxarifado@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

4585.

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(ALMOXARIFADO) - Rua Francisco 
Barreto, nº 940, Centro, 18300-431 -

Capão Bonito/SP.

Devido à demanda 
de recebimento 

ser grande os 
fornecedores 

deverão comunicar 
antes a data de 

entrega.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

ALMOXARIFADO

Rua Francisco Barreto, nº 
940, Centro, esquina com 
a Rua Vinte e Quatro de 

Fevereiro. 

* Atendimento presencial: das 
8:00 às 11:00

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):das 8:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00.

almoxarifado@capaobonito.s
p.gov.br

* Pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00.

Prazo de entrega 
sempre será 

especificado via 
edital, embora a 

empresa que 
devidamente 

justificar via e-mail 
ao setor solicitante 

poderá ter seu prazo 
de entrega 
prorrogado 

excepcionalmente. 
O mesmo cabe às 

marcas de produtos 
licitados. 
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ALMOXARIFADO  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ENTREGA DE 
MATERIAIS PARA 
OS SETORES OS 

SETORES 
DIVERSOS DESTA 
MUNICIPALIDADE 

(SERVIÇO 
PRESTADO A 

PÚBLICO 
INTERNO)

Este atendimento é voltado 
aos diversos setores desta 

prefeitura que são cobertos 
pela Secretaria de 

Administração e Finanças, 
Obras, Industria e Comércio 

etc...

A solicitação é feita via requisição 
assinada por funcionário autorizado e 

cada setor tem de retirar o material “in 
loco”, no almoxarifado.

* Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

almoxarifado@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-4585

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(ALMOXARIFADO) - Rua Francisco 
Barreto, nº 940, Centro, 18300-431 -

Capão Bonito/SP.

Devido à demanda de 
entrega e recebimento 

de materiais nem 
sempre é possível 

entregar o material de 
imediato sendo assim o 

material separado e 
posteriormente 

entregue.                 

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

ALMOXARIFADO

Rua Francisco 
Barreto, nº 940, 
Centro, esquina 
com a Rua Vinte 

e Quatro de 
Fevereiro. 

. 

* Atendimento 
presencial: das 8:00 às 
11:00 e das 13:00 às 

17:00.

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):das 8:00 

às 11:00 e das 13:00 às 
17:00.

almoxarifado@capaobo
nito.sp.gov.br

* Pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:00 e das 13:00 às 
17:00

O prazo de entrega do 
material é de no máximo 

24 horas
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ALMOXARIFADO 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

RECEBIMENTO DE 
MATERIAIS 

ORIUNDOS DE 
PREGÕES E 

DISPENSAS DE 
LICITAÇÃO 

(SERVIÇO 
PRESTADO AO 

PÚBLICO 
EXTERNO)

Este atendimento é voltado 
para fornecedores que 

participaram de dispensas e 
pregões nesta Prefeitura. 

Embora os detalhes relativos 
à entrega de materiais ao 

Almoxarifado sejam sempre 
especificados em edital cabe 
observar que cada Secretaria 

que faz seu pedido 
determina o local de entrega 

e horário. 

Recebimento sempre por funcionários 
autorizados pelas secretarias 

responsáveis pela solicitação. Para as 
Secretarias de Educação e Administração 

e Finanças.

* Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

almoxarifado@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-4585

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito 

(ALMOXARIFADO) - Rua Francisco 
Barreto, nº 940, Centro, 18300-431 -

Capão Bonito/SP.

Devido à demanda 
de recebimento ser 

grande os 
fornecedores 

deverão comunicar 
antes a data de 

entrega.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

ALMOXARIFADO

Rua Francisco 
Barreto, nº 940, 
Centro, esquina 
com a Rua Vinte 

e Quatro de 
Fevereiro. 

* Atendimento presencial: das 8:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): :

almoxarifado@capaobonito.sp.gov.br

* Pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): : (15) 35424585

Prazo de 
entrega sempre 

será 
especificado via 
edital, embora 
a empresa que 
devidamente 

justificar via e-
mail ao setor 

solicitante 
poderá ter seu 

prazo de 
entrega 

prorrogado 
excepcionalme
nte. O mesmo 
cabe às marcas 

de produtos 
licitados. 
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SEÇÃO DE PROTOCOLO GERAL - SPG            
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

TODOS OS TIPOS DE 
REQUERIMENTOS A 

SEREM PROTOCOLADOS 
PARA INICIAREM UM 

PROCESSO INTERNO NA 
PREFEITURA

Documentação específica a cada caso; 
Assinatura do próprio Requerente ou em 
alguns casos mediante apresentação de 

Procuração.

Pagamento de taxa de expediente no 
valor de 0,5 UFESP, na Tesouraria, no 

horário das 8:30 às 11:00 e das 13:00 às 
16:00, ressalvando-se os seguintes casos 
que são considerados como ISENTOS DO 

RECOLHIMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE:

(1) servidores municipais; 
(2) associações, 

(3) entidades religiosas, e, 
(4) solicitações de isenções.

• Atendimento presencial no 
Paço Municipal, sito à Rua 

Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Contato por e-mail: 
spg@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SPG) -

Rua Nove de Julho, nº 690, 
Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento pontual, 
concedendo modelo de 

Requerimento no próprio 
local, caso sejam casos 
comuns à Prefeitura. 
Explicação quanto à 

documentação exigida para 
cada caso e encaminhamento 

à Tesouraria para fins de 
recolhimento de taxa de 

expediente.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): : das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:30

Cada caso será 
conforme 

determinação de 
cada repartição 

pública

CONSULTA DE 
PROTOCOLO

Acesso de internet pelo celular ou por 
computador.

Ter em mãos o número do protocolo.

Atendimento virtual:
Portal do Cidadão:

http://portalcidadao.4rtec.com.b
r/wpconsultaprotocolo.aspx

O atendimento é imediato e 
de controle da empresa que 

presta serviço de hospedagem 
e alimentação do Portal da 

Prefeitura de Capão Bonito.

Acesso próprio por 
celular ou computador

24 horas Imediato
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Planejamento

A Secretaria Municipal de Planejamento está sediada na Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno, s/nº, localizada à Rua Nove de Julho, Centro, 

em frente à Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Telefone: (15) 3542-3897

Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento por meio do e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• examinar com todos os órgãos da Administração a qualidade e eficiência das operações administrativas e da prestação de serviços, propondo 

medidas necessárias ao melhor atendimento da população;
• exercer o controle e a fiscalização de obras particulares, loteamentos e serviços correlatos ou permitidos pelo Município;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO            

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

APROVAÇÃO DE 
PROJETO PARA 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO/HABITE-

SE

Solicitação deverá 
ser protocolada  com 

os requisitos e 
documentos em 

conformidade com o 
Código de Obras 
Municipal e leis 

estaduais e federais 
correlacionadas

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail números (APENAS INFORMAÇÕES):
planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno, 

s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e 

portadores de necessidades 
especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. 
Antônio Sylvio 
Cunha Bueno, 
s/nº, Centro, 
18300-385 -

Capão Bonito/SP

*Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos telefones 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a 
partir da data 
do protocolo

APROVAÇÃO DE 
PROJETO DE 

DESMEMBRAMENTO 
E/OU UNIFICAÇÃO DE 

LOTES

Solicitação deverá 
ser protocolada  com 

os requisitos e 
documentos em 

conformidade com o 
Código de Obras 
Municipal e leis 

estaduais e federais 
correlacionadas

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES: (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail (apenas informações):  
planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno, 

s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e 

portadores de necessidades 
especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. 
Antônio Sylvio 
Cunha Bueno, 
s/nº, Centro, 
18300-385 -

Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos telefones 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a 
partir da data 
do protocolo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO            

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

APROVAÇÃO DE 
PROJETO PARA 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE 
DEMOLIÇÃO

Solicitação deverá ser 
protocolada e com a 
documentação em 

acordo com o Código de 
Obras Municipal e leis 

correlacionadas

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail números (APENAS 
INFORMAÇÕES): planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal 
de Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e 

portadores de necessidades 
especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. Antônio 
Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, 

Centro, 18300-385 
- Capão Bonito/SP

*Atendimento  presencial: das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 

e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos telefones 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a partir 
da data do 
protocolo

APROVAÇÃO DE 
PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO E/OU 
LEGALIZAÇÃO DE 

IMÓVEIS

Solicitação deverá ser 
protocolada  com os 

requisitos e docmentos
em conformidade com o 

Código de Obras 
Municipal e leis 

estaduais e federais 
correlacionadas

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* * Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES: (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail (apenas informações):  
planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal 
de Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e 

portadores de necessidades 
especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. Antônio 
Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, 

Centro, 18300-385 
- Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 

e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos telefones 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a partir 
da data do 
protocolo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO            

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇOS DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

(USUCAPIAO, 
DESAPROPRIAÇÕES 

ENTRE OUTROS)

Solicitação deverá ser 
protocolada  com os 

requisitos e 
documentos em 

conformidade com o 
Código de Obras 
Municipal e leis 

estaduais e federais 
correlacionadas

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail números (APENAS INFORMAÇÕES):
planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno, 

s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, gestantes, 

lactantes, pessoas com crianças de 
colo e portadores de necessidades 

especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. Antônio 
Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, 

Centro, 18300-385 
- Capão Bonito/SP

*Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos 
telefones (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a 
partir da data 
do protocolo

SOLICITAÇÕES DE 
INTERVENÇÃO NA 
INFRAESTRUTURA 

URBANA (CALÇADAS, 
LOMBADAS, 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ÁGUA/ESGOTO)

Solicitação deverá ser 
protocolada via SPG ou 

Ouvidoria Municipal

• Atendimento EXCLUSIVAMENTE presencial no Paço 
Municipal, sito à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos números (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3897 / (15) 3543-1244

* Contato por e-mail números (APENAS INFORMAÇÕES):
planejamento@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Planejamento - Praça Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno, 

s/nº, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, gestantes, 

lactantes, pessoas com crianças de 
colo e portadores de necessidades 

especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. Antônio 
Sylvio Cunha 
Bueno, s/nº, 

Centro, 18300-385 
- Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos 
telefones (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

30 dias a 
partir da data 
do protocolo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO            

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ASSUNTOS REFERENTES 
A HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL 

(CDHU)

Solicitações podem ser realizadas 
presencial- mente ou via telefone

• Atendimento presencial no 
Paço Municipal, sito à Rua 

Nove de Julho, nº 690, Centro

* Contato por telefone pelos 
números (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-3897 / 
(15) 3543-1244

* Contato por e-mail números 
(APENAS INFORMAÇÕES):

planejamento@capaobonito.sp.g
ov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Planejamento - Praça Dep. 
Antônio Sylvio Cunha Bueno, s/nº, 

Centro, 18300-385 - Capão 
Bonito/SP

Atendimentos presenciais 
preferenciais a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e 

portadores de necessidades 
especiais.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

Praça Dep. Antônio 
Sylvio Cunha Bueno, 
s/nº, Centro, 18300-

385 - Capão Bonito/SP

*Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

* Pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

* Atendimento  pelos 
telefones (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

Imediato
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO            
Secretaria Municipal Planejamento

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO DE 
PROCESSOS ORIUNDOS 
DE DIVERSOS SETORES 

ATRELADO À LEI 
COMPLEMENTAR N. 
200/17 - CÓDIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL E 
À LEI COMPLEMENTAR 
Nº. 2010/18 - CÓDIGO 
DE OBRAS MUNICIPAL

O cidadão que possui a necessidade de 
apresentar reclamações diversas (terreno 
sujo, resíduos sólidos depositados na via 
pública, obras irregulares dentre outras 

atreladas ao Código de Posturas Municipal 
bem como, ao Código de Obras Municipal) 

devem procurar a Ouvidoria Municipal 
para registro da reclamação  e posterior 

encaminhamento à Divisão de Fiscalização 
para providências.

Tramitação de processos entre setores.

• Contato por telefone pelos números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15)3542-

1023 / (15) 99859-2246,

* Contato por e-mail números (APENAS 
INFORMAÇÕES):

ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Planejamento 

(DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO) - Rua Treze 
de Maio, nº. 1026 - A, Centro, 18300-520 

- Capão Bonito/SP.

Atender aos munícipes 
de forma igualitária, 

cortês, prestando 
atendimento de 

excelência e 
celeridade.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

Rua Treze de Maio, nº. 
1026 - A, Centro, 

18300-520 - Capão 
Bonito/SP

*Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:00 

* Pela internet, por e-mail 
(APENAS INFORMAÇÕES): 

das 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 17:00, e por, página 

virtual: 24h

* Atendimento  pelos 
telefones (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:00

Prazo de resposta da 
Divisão de 

Fiscalização varia de 
acordo com a Lei 
Complementar n. 

200/17 - Código de 
Posturas Municipal e 
de acordo com  a Lei 

Complementar n. 
210/18 - Código de 
Obras Municipal.
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO            

Secretaria Municipal Planejamento

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ADMINISTRAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
DAS FEIRAS- LIVRES

Feira - Livre: Cadastros novos - serão 
realizados nos meses de Fevereiro e Julho 
de cada ano. de acordo com o art. 190 da 

Lei Complementar n. 200/17. Deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), 
Comprovante de endereço atualizado, 

Inscrição de Produtor Rural (se produtor 
rural), 2 fotos 3x4, recolhimento de taxa 

referente a 4 meses antecipado a título de 
experiência (guia de recolhimento emitida 

pela Divisão de Fiscalização) e 
Comprovante de  Inscrição MEI, se for o 
caso.  Alteração de Cadastro - qualquer 

época do ano. Cancelamento de Cadastro -
Qualquer época do ano 

Atendimento presencial para realizar 
cadastramento ou  via telefone, e-mail e 
por meio de aplicativo WhatsApp para 

sanar dúvidas.

• Contato por telefone pelos números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-

1785 / (15) 99858-6865,

* Contato por e-mail números (APENAS 
INFORMAÇÕES):

fiscalizacao@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Planejamento 

(DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO) - Rua Treze 
de Maio, nº. 1026 - A, Centro, 18300-520 

- Capão Bonito/SP.

Atender aos usuários 
de forma igualitária, 

cortês, prestando 
atendimento de 

excelência e 
celeridade.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

Rua Treze de Maio, nº. 
1026 - A, Centro, 

18300-520 - Capão 
Bonito/SP

.

*Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:00 

* Pela internet, por e-mail 
(APENAS INFORMAÇÕES): 

das 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 17:00, e por, página 

virtual: 24h

• Atendimento  pelos 
telefones (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:00

• 99858-6865 por meio de 
ligações ou mensagens 

via WhatsApp.
.

Atendimento 
presencial imediato.
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO            

Secretaria Municipal Planejamento

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ADMINISTRAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE 
FEIRAS- LIVRE ESPECIAIS 

(FINADOS/ELEIÇÕES)

O interessado deverá procurar 
antecipadamente o Setor de Tritubutação
para recolhimento de taxa específica. Uma 
via da taxa recolhida é destinada à Divisão 
de Fiscalização para organização do espaço 

e dos contribuintes devidamente 
autorizados.

Atendimento presencial para realizar 
cadastramento e emissão de guia de 

recolhimento, ou via telefone e e-mail 
para sanar dúvidas.  

• Contato pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES):

tributacao@capaobonito.sp.gov.br 

* Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-9900

* Carta para o seguinte endereço: 
Prefeitura de Capão Bonito (SETOR DE 
DÍVIDA ATIVA) - Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

Atender aos munícipes 
de forma igualitária, 

cortês, prestando 
atendimento de 

excelência e 
celeridade.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

SETOR DE 
TRIBUTAÇÃO 

Paço Municipal
Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro, 18300-385 
- Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 8:30 às 11:00 e das 13:00 

às 16:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:20 e das 13:00 
às 17:00 

tributacao@capaobonito.sp
.gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:20 e das 13:00 às 17:00 

Atendimento 
presencial imediato.
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO            

Secretaria Municipal Planejamento

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

FISCALIZAÇÃO 
COMERCIAL

Inscrição Municipal e Alvará de 
Localização e Funcionamento - Visita aos 

estabelecimentos comerciais a fim de 
verificar a regularização comercial (Alvará 

de Localização e Funcionamento). 
Orientações quanto aos procedimentos 

legais, de acordo com a legislação vigente.

Mediante diligências em in loco para 
apurar irregularidades em horário 

comercial bem como em horário não 
comercial de acordo com a demanda de 

necessidades.

• Contato por telefone pelos números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-

1785 / (15) 99858-6865,

* Contato por e-mail números (APENAS 
INFORMAÇÕES):

fiscalizacao@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Planejamento 

(DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO) - Rua Treze 
de Maio, nº. 1026 - A, Centro, CEP: 18300-

520 - Capão Bonito/SP.

Atender aos usuários 
de forma igualitária, 

cortês, prestando 
atendimento de 

excelência e 
celeridade.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Rua Treze de Maio, nº. 1026 
- A, Centro, 18300-520 -

Capão Bonito/SP
.

Diligências das 08:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 ou em horário 
não comercial de 

acordo com a 
demanda de 

necessidades.

.

Conforme estipulado 
na Lei Complementar 
n. 200/17 - Código de 

Posturas Municipal
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo está sediada na Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico 

Gomes – Centro.

Telefones: (15) 3542-3553 / (15) 3542-2875 / (15) 3542-4543

Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo por meio do e-mail:
educacao@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• considerar a relevância de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional, em razão da qual, além de suas obrigações previstas em 

outras normas, deverá sujeitar-se por dispositivo legal;
• programar, coordenar e executar atividades relativas à política da educação, da cultura, do esporte e do turismo;
• conscientização da comunidade sobre a obrigatoriedade da educação (dos 4 aos 17 anos de idade), da importância da cultura e do esporte e 

para o fomento do turismo local e regional.
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais 83
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO AOS 
PAIS DE ALUNOS 

Os cidadãos que necessitam de 
informações com o objetivo de 

matricularem seus filhos em Escolas 
Municipais de Educação Básica e outros 

serviços relacionados a Vida Escolar ,  
poderão vir até a Secretaria Municipal de 

Educação na qual serão encaminhados 
para a Escola Municipal mais próxima para 

tal finalidade.

* Atendimento presencial  SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Avenida 

Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz 
Eurico Gomes – Centro

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

• Contato por telefone pelos números 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

3553/3542-2875/3542-4543 

* Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

educacao@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. 
Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP

A criança e o 
adolescente têm 

direito à educação, 
visando ao pleno 

desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo 
para o exercício da 

cidadania e 
qualificação para o 

trabalho, assegurando-
lhes: (...) ... 53 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da 

Criança e do 
Adolescente.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

Avenida Santos 
Dumont, nº. 50 - Praça 

Dr. Thomaz Eurico 
Gomes – Centro

CEP 18.300-530 -
Capão Bonito / SP. 

Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 17:30 

educacao@capaobonito.sp.
gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

Prazo de resposta do 
órgão - Imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento
Meio 

utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendiment

o
Prazo

ATENDIMENTO AOS PAIS DE 
ALUNOS QUE NECESSITAM 

MATRICULAR SEU(UA) FILHO 
(A) EM CRECHE

No ato da inscrição no cadastro, os pais e/ou responsáveis legais, deverão ter em mãos
os documentos abaixo relacionados, os quais permitirão o preenchimento da ficha de

cadastro, a saber:
I. Certidão de nascimento constando o número da matrícula, conforme decreto federal

de nº 7.231 de 14/07/2010 ou CPF da criança a ser cadastrada;
II. CPF, RG ou documento oficial com foto, dos pais e/ou dos responsáveis legais pela

criança;
III. Comprovante de residência com CEP atualizado em nome dos pais e/ou

responsáveis legais;
IV. Cartão do Programa Bolsa Família, ou de outros programas sociais, se for o caso;

V. Comprovante de emprego;
VI. Comprovante de vacinação da criança.

● para os que são registrados em carteira profissional: apresentação da carteira
profissional original ou documentação comprobatória;

● para os que trabalham sem registro na carteira profissional: declaração original do
empregador (a) constando os seguintes dados: nome da empresa ou do (a)

empregador, nome do funcionário, data de admissão, horário de trabalho, função que
exerce, carimbo e assinatura;

● para os que trabalham por conta própria, informalmente: declaração original,
constando os seguintes dados: nome da pessoa, grau de parentesco com a criança,
número da Identidade ou CPF, endereço, atividade que exerce informalmente e há

quanto tempo, data e assinatura, (anexo I);
● para os que são aposentados ou pensionistas: último recibo do benefício;

● para os que estão desempregados ou que não trabalham fora do lar: declaração
original constando os seguintes dados: nome da pessoa, grau de parentesco com a
criança, número da Identidade ou CPF, endereço, profissão, há quanto tempo está

desempregado ou que não trabalha fora do lar, data e assinatura, (anexo II).

Central de 
Vagas da 

Secretaria 
Municipal de 

Educação

A criança e o 
adolescente têm 

direito à educação, 
visando ao pleno 

desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo 
para o exercício da 

cidadania e 
qualificação para o 

trabalho, 
assegurando-lhes: 
(...) ... 53 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da 

Criança e do 
Adolescente.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição 

e urbanidade. 

https://centralde
vagas.wlssistema

s.com.br/

Atendimento 
24 Horas por 
meio do link 
https://centr
aldevagas.wls
sistemas.com

.br/

Quando da 
disponibilidade 

de vaga a 
Direção da 

Unidade Escolar 
entrará em 

contato
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TRANSPORTE ESCOLAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

TRANSPORTE 
DE ALUNOS 
MUNICIPAL

Os alunos regularmente matriculados nas escolas pertencentes à 
Secretaria de Educação (municipal ou estadual) cursando o 

ensino básico, que residam a mais de 02 (dois) quilômetros de 
distancia da unidade escolar e que não haja outra mais próxima 

com ensino compatível ao nível/série em que o aluno se encontra 
poderão solicitar o serviço, junto ao Setor de Transporte Escolar, 

munidos de:

• DECLARAÇÃO DE MATRICULA DA UNIDADE ESCOLAR;
• COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUAL;

• 1 (UMA) FOTO 3X4 (PODE SER DO CELULAR MESMO) PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NA CARTEIRINHA.

Atendimento presencial junto ao 
Setor de Transporte Escolar, cito à 

Rua Francisco Barreto, 940 (esquina 
com a Rua 24 de Fevereiro), Centro 

em Capão Bonito/SP

Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES):

Telefone/Whatsapp: (15) 3542-3767
* Contato por e-mail (APENAS 

INFORMAÇÕES):
transporte.escolar.cb@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Educação 

(TRANSPORTE ESCOLAR) - Rua 
Francisco Barreto, nº 940, Centro, 

18300-431 - Capão Bonito/SP.

9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da 

Educação), o 
transporte escolar, 

como dever do Estado, 
na rede pública, limita-
se à educação básica, 
que vai dos 4 aos 17 
anos, até encerrar o 
ensino médio (artigo 
4º, inciso VIII; artigo 

10, VII; e artigo 11, VI).

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

SETOR DE TRANSPORTE 
ESCOLAR

Rua Francisco Barreto, 
940 (esquina com a Rua 24 
de Fevereiro), Centro em 

Capão Bonito/SP

Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:00 e das 13:00 às 
17:00

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:00 e das 

13:00 às 17:00 
transporte.escolar.cb

@gmail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Em 24 horas o 
aluno já estará 

inserido 
quando houver 

rota já 
disponível na 

região.

Em até 10 dias 
quando houver 
necessidade de 
aditamento em 
contrato com 

empresa 
terceirizado ou 

ainda a 
contratação de 
uma empresa 

para realização 
de um novo 

trajeto.
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TRANSPORTE ESCOLAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

PASSE 
ESCOLAR PARA 

ALUNOS DA 
ETEC / FATEC

Os alunos regularmente matriculados nas escolas do Centro Paula 
Souza ou FATEC de Capão Bonito, que residam no município 

poderão se cadastrar para recebimento passe junto ao Setor de 
Transporte Escolar, munidos de:

• DECLARAÇÃO DE MATRICULA DA UNIDADE ESCOLAR;
• COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUAL;

• COPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS (RG E CPF).
• REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO 

POR RESPONSÁVEL (QUANDO O ALUNO FOR MENOR DE IDADE). 
- O REQUERIMENTO PODE SER RETIRADO NO SETOR OU 

SOLICITADO POR EMAIL OU ATÉ MESMO POR WHATSAPP.

O cadastro é valido para o ano corrente em que é realizado e os 
passes são entregues mensalmente mediante a apresentação de 

um documento original com foto do aluno.

Atendimento presencial junto ao 
Setor de Transporte Escolar, cito à 

Rua Francisco Barreto, 940 (esquina 
com a Rua 24 de Fevereiro), Centro 

em Capão Bonito/SP

Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES):

Telefone/Whatsapp: (15) 3542-3767
* Contato por e-mail (APENAS 

INFORMAÇÕES):
transporte.escolar.cb@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Educação 

(TRANSPORTE ESCOLAR) - Rua 
Francisco Barreto, nº 940, Centro, 

18300-431 - Capão Bonito/SP.

Lei Municipal 4.411 de 
27/02/2018 que dispõe 
sobre autorização para 
a concessão de passes 
escolares aos alunos 
da ETEC e FATEC de 

Capão Bonito.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

Setor de Transporte 
Escolar

Rua Francisco Barreto, 940 
(esquina com a Rua 24 de 

Fevereiro), Centro em 
Capão Bonito/SP

Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:00 e das 13:00 às 
17:00

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:00 e das 

13:00 às 17:00 
transporte.escolar.cb

@gmail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Em 24 horas o 
24 horas para a 
aprovação do 

cadastro. Após 
o alunos está 

apto a retirar os 
passes junto ao 

setor.
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CENTRO DE ATENDIMENTO, MULTIFUNCIONAL E 

PEDAGÓGICO “PROF. ZÓSIMO CASTANHO DE ALMEIDA”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

ARTICULAÇÃO AÇÕES EDUCATIVAS 
EFICAZES NO ACOMPANHAMENTO 
DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, 

PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 
COM CONDIÇÕES 

LINGUISTICAS,SENSORIAIS, 
COGNITIVAS, FÍSICAS OU 

EMOCIONAIS DIFERENCIADAS, 
ORIENTAÇÕES PARA EQUIPE 

GESTORA E PROFESSORES, SUPORTE 
NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

ENSINO INDIVIDUALIZADO.

Relatórios encaminhados pela Unidade Escolar de 
estudantes matriculados no Sistema Municipal de 

Ensino Municipal, Alunos laudados e em 
avaliação.

*Atendimento presencial: Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº. 609 - Centro, Capão Bonito/SP –

18300-510

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3542-5647

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
campeducacb@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Educação (CAMP) - Rua Vinte e 
Quatro de Fevereiro, nº. 609 - Centro, Capão 

Bonito/SP – 18300-510

Atendimento presencial nas 
Unidades Escolares e 

C.A.M.P., Orientadores 
Educacionais, Psicólogos, 

Fonoaudióloga.

Constituição Federal -
artigo 208,Lei nº 

939/96-Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional : 

Capítulo V.

Lei nº 8069-Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente.

Lei nº 13.146-Lei  
Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com 
Deficiência.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

CAMP “PROF. ZÓSIMO 
CASTANHO DE ALNEIDA”

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº. 609 - Centro, 
Capão Bonito/SP – 18300-

510

* Atendimento presencial 
das 07:30 às 11:30 e das 

13:30 às 17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 07:30 
às 11:30 e das 13:30 às 

17:30
campeducacb@gmail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 07:30 
às 11:30 e das 13:30 às 

17:30

Prazo de 
resposta do 

órgão -
Imediato
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DIVISÃO DE CULTURA – CASA DE CULTURA “ITAMAR 

BERNARDES DE FREITAS”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA            
SEDE ADMINISTRATIVA 

ATENDIMENTO AO ARTISTA   

Espaço administrativo para 
atender público em geral, 
principalmente artistas do 

município de Capão 
Bonito. Com espaço para 
reuniões, exposição de 

arte e cultura. Estar 
cadastro no CADASTRO 

CULTURAL para  
trabalhadores e 

trabalhadoras da cultura 
que se encontra no site da 
prefeitura. Sempre estar 
munido de documentos: 

RG, comprovante de 
endereços, e-mail.

*Atendimento presencial: Av. Salvador Nicácio
mendes, 278, Vila Santa Rosa. - CEP 18307180 -

Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1788

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
cultura@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Casa de Cultura 
“Itamar Bernardes de Freitas” - Av. Salvador Nicácio

mendes, 278, Vila Santa Rosa. - CEP 18307180 -
Capão Bonito/SP

@cultura_cb

@cultutacapaobonito

Atendimento em geral 
de artistas com 

espaços arejados, com 
acesso a água e 

banheiros, obras de 
arte, decoração e 

estruturas de ações 
culturais. Oferece 

apoio e parcerias em 
projetos, trabalhando 

em conjunto com o 
Conselho Municipal de 

Cultura. 

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DE CULTURA 
“ITAMAR BERNARDES DE 

FREITAS”

Av. Salvador Nicácio
mendes, 278, Vila Santa 
Rosa. - CEP 18307180 -

Capão Bonito/SP

Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
cultura@capaobonito.

sp.gov.br e Redes 
Sociais

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Imediato, 
dependendo do 

caso até 1 
semana
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Divisão de Cultura – PROJETO GURI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

PROJETO POLO GURI    

CURSOS OFERECIDOS  CANTO CORAL 
JUVENIL, INICIAÇÃO MUSICAL,  

PERCUSSÃO E VIOLÃO

Acesso universal. Faixa etária-

Curso de Percussão e Violão 08 a 17 anos. 

Curso de Canto Coral 09 a 17 anos.

Iniciação Musical 06 a 08 anos. Durante a 
pandemia preenchimento de formulário 

eletrônico., no seguinte endereço eletrônico: 
projetoguri.org.br

*Atendimento presencial: 
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 

111, Capão Bonito/SP –
CEP 18300-390

*Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): 3541-7164

• Contato por e-mail 
(APENAS 

INFORMAÇÕES):
polo.capaobonito@guri

online.com.br

* Carta para o seguinte 
endereço: Projeto Guri: Rua 
Quintino Bocaiuva, nº. 111, 

Capão Bonito/SP – CEP 
18300-390

Atendimento ao 
público em geral, 

oferecendo acesso e 
espaço arejado, um 

prédio clássico onde já 
habitou a prefeitura 

municipal e biblioteca 
municipal. 

Comprometido com o 
ensino de qualidade de 

música gratuita para 
crianças, jovens e 

adolescentes de 06 a 
17 anos.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

PROJETO GURI

Rua Quintino Bocaiuva, nº. 
111, Capão Bonito/SP –

CEP 18300-390

Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
polo.capaobonito@gu

rionline.com.br
e Redes Sociais

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Imediato, 
dependendo do 

caso até 1 
semana
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DIVISÃO DE CULTURA – BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“PROFESSOR MÁRIO GEMIGNANI" 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PROFESSOR "MÁRIO 

GEMIGNANI" EMPRÉSTIMO 
DE LIVROS PARA LEITURA 

AMPLIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

Cidadão em geral, portando 
documentos básicos: RG, 

comprovante de residência e foto 
3x4.

Atendimento presencial. Para quem 
ainda não tem a carteirinha de 

empréstimo de livros, é necessário 
levar: RG, 1 foto 3x4, comprovante 
de endereço (até 12 anos tem que 

ter autorização/assinatura dos 
responsáveis, após 12 anos ela pode 

assinar a ficha). Quem já tem 
cadastro não precisa realizar 

novamente. 

*Atendimento presencial: prédio do 
Centro Educacional Cultural e 

Esportivo "Paulo Freire“
Endereço: Rua Bernardino de 

Campos, 477. Centro, Capão Bonito -
SP, 18300-040 

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3542-4243

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

cultura@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSOR 

"MÁRIO GEMIGNANI": Rua 
Bernardino de Campos, 477. Centro, 

Capão Bonito - SP, 18300-040 

Atendimento ao público em geral, 
oferecendo acesso e espaço arejado 

para a leitura de livros clássicos, 
infantis, de pesquisa e acervo de 
documentos como apostilas, com 

acesso a água, banheiros e energia 
para pesquisas em notebook 

particular, espaço para crianças, 
com tapetes e almofadas, mesas 

infantis de apoio, cada pessoa 
poderá levar até 03 livros durante o 

período de 15 dias. A biblioteca 
sempre tem projetos acontecendo e 

logo terá um espaço no site da 
prefeitura com mais informações. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

PROJETO GURI

Rua Quintino Bocaiuva, nº. 
111, Capão Bonito/SP –

CEP 18300-390

Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:30
•

* Atendimento 
pela internet 

(APENAS 
INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 17:30 
cultura@capaobo

nito.sp.gov.br
e Redes Sociais

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Imediato, 
dependendo do 

caso até 1 
semana
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DIVISÃO DE CULTURA – PROJETO OCA AULAS 

DE DESIGN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

PROJETO OCA      

AULAS DE DESIGN

Projeto Mais Design com o objetivo de capacitar 
profissionalmente jovens de 16 a 24 anos que 

residam no município para uma nova profissão na 
expectativa de fomentar novos negócios, marcas 
sociais e principalmente gerar emprego e renda 

local. Sabe-se os grandes desafios para se conquistar 
a primeira ocupação profissional, assim, a iniciativa 

busca preparar dezenas de jovens com o objetivo de 
favorecer e catalisar este processo oferecendo toda 
a estrutura necessária para que o participante possa 

desenvolver novas habilidades, competências e 
quem sabe revelar novos talentos do design.

As inscrições são gratuitas e terminam no 
dia 9/10. O formulário é online e pode ser 

preenchido por meio de um aparelho 
móvel ou computador por QRCode ou 

pelo link 
https://forms.gle/KjadWdzveYWNitQk9. 

É necessário o preenchimento de todas 
as informações do formulário de 

aplicação com exatidão e veracidade para 
concorrer as vagas disponibilizadas pelo 
projeto. As vagas são limitadas e haverá 

um processo seletivo em duas etapas 
eliminatórias, incluindo uma entrevista 

com a equipe docente

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

PROJETO DE OCA AULAS 
DE DESIGN

Prédio do Centro 
Educacional Cultural e 

Esportivo "Paulo Freire“
Endereço: Rua Bernardino 
de Campos, 477. Centro, 

Capão Bonito - SP, 18300-
040 

A definir com o inicio 
das aulas 

Imediato, 
dependendo do 

caso até 1 
semana
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DIVISÃO DE CULTURA – CENTRO ARTÍSTICO 

CULTURAL CASA DO HIP HOP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL CASA 
DO HIP HOP         

ESPAÇO PARA AULAS E ENSAIOS A 
GRUPOS E ARTISTAS 

Espaço para os grupos de dança poderem 
realizar seus ensaios, no momento devido a 

pandemia ainda não iniciaram as inscrições e 
matrículas

Devido a pandemia os 
horários devem ser agendados 
com a coordenação da casa do 

hip hop 

Após pandemia 
pretendem se que os 
grupos de dança que 

habitam o espaço, 
ofereçam de foram 

gratuita aulas e 
oficinas para o público 

em geral.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

A sala utilizada para o 
projeto se encontra no 

prédio do Complexo 
Esportivo José Ermírio De 
Morais (Arcão)  Endereço: 
Rua Pedro Alves Xavier, 1-
77 - Vila Bela Vista, Capão 
Bonito – SP – 18301-085                             

E-MAIL: 
cultura@capaobonito.sp.g

ov.br

A definir

Imediato, 
dependendo do 

caso até 1 
semana
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DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

AULAS DE ESPORTES 
COLETIVO E 
INDIVIDUAL 

(BASQUETE, FUTSAL, 
HANDBALL, TÊNIS DE 

MESA E XADREZ)

Direcionado aos alunos 
regularmente 

matriculados no sistema 
de ensino de Capão 
Bonito. As aulas são 

direcionadas a alunos de 6 
a 17 anos de idade.

Inscrição mediante apresentação de autorização 
escrita dos pais ou responsável, escolha da 

modalidade à Diretoria de Esportes localizada no 
Arcão.

*Atendimento presencial: Rua Pedro Alves 
Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão Bonito – SP –

18301-085

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15 )3543-1779

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

capaobonito_esporte@hotmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Divisão 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: Rua 

Pedro Alves Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão 
Bonito – SP – 18301-085

Art . 59 Lei nº 8.069: Os municípios, com 
apoio dos estados e da União, estimularão 

e facilitarão a destinação de recursos e 
espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a 

infância e a juventude.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

GINÁSIO ESPORTIVO 
DR. JOSÉ ERMÍRIO DE 

MORAES (ARCÃO)

Rua Pedro Alves 
Xavier, 177 - Vila Bela 
Vista, Capão Bonito –

SP – 18301-085

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
capaobonito_esporte@hot

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

Imediato de 
acordo com a 

disponibilidade 
de vagas
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DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE   
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

AULAS DE PRÁTICAS 
ESPORTIVAS E DE 

LAZER (MAT PILATES, 
ZUMBA E 

FUNCIONAL)

Direcionado à toda 
população do município 
que tenha interesse em 
fazer parte do projeto. 
Destinado à jovens e 

adultos com idade a partir 
de 15 anos.

Inscrição mediante apresentação de autorização 
escrita dos pais ou responsável, escolha da 

modalidade à Diretoria de Esportes localizada no 
Arcão. Para maiores de idade, será necessária 

apenas a demonstração de interesse via escolha 
da modalidade apresentada à Diretoria de 

Esportes.

*Atendimento presencial: Rua Pedro Alves 
Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão Bonito – SP –

18301-085

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15 )3543-1779

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

capaobonito_esporte@hotmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Divisão 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: Rua 

Pedro Alves Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão 
Bonito – SP – 18301-085

Art . 59 Lei nº 8.069: Os municípios, 
com apoio dos estados e da União, 

estimularão e facilitarão a 
destinação de recursos e espaços 

para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a 

infância e a juventude.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

GINÁSIO ESPORTIVO DR. 
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES 

(ARCÃO)

Rua Pedro Alves Xavier, 177 
- Vila Bela Vista, Capão 

Bonito – SP – 18301-085

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
capaobonito_esporte@hot

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

Imediato de 
acordo com a 

disponibilidade 
de vagas
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DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

ABERTURA DA 
PISCINA MUNICIPAL 
PARA A POPULAÇÃO

Disponível para a 
população aos finais de 

semana.

* Uso permitido mediante apresentação de 
carteirinha de filiação e exame médico. Para 
menores de idade, será requirida também a 

autorização dos pais.

*Atendimento presencial: Rua Pedro Alves 
Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão Bonito – SP –

18301-085

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15 )3543-1779

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

capaobonito_esporte@hotmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Divisão 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: Rua 

Pedro Alves Xavier, 177 - Vila Bela Vista, Capão 
Bonito – SP – 18301-085

Art . 59 Lei nº 8.069: Os municípios, 
com apoio dos estados e da União, 

estimularão e facilitarão a 
destinação de recursos e espaços 

para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a 

infância e a juventude.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

GINÁSIO ESPORTIVO DR. 
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES 

(ARCÃO)

Rua Pedro Alves Xavier, 177 
- Vila Bela Vista, Capão 

Bonito – SP – 18301-085

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
capaobonito_esporte@hot

mail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

Imediato de 
acordo com a 

disponibilidade 
de vagas
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DIVISÃO DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

ESCRITÓRIO DA 
DIVISÃO

Toda pessoa que necessite 
de informações sobre o 

desenvolvimento da 
atividade de turismo na 

cidade e região, 
questionamentos sobre a 

área, críticas, sugestões de 
ações ou projetos, 

*Apresentação à Diretoria de Esportes de ficha de 
inscrição devidamente preenchida e assinada pelo 

requerente ou responsável. 

*Atendimento presencial: Av. Salvador Nicácio mendes, 
278, Vila Santa Rosa. - CEP 18307180 - Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1788

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
turismo@capaobonito.sp.gov.br 

• Divulgações do trade turístico e potencial turístico 
da cidade: http://turismo.capaobonito.sp.gov.br/

• Carta para o seguinte endereço: Divisão de Turismo 
- Av. Salvador Nicácio mendes, 278, Vila Santa Rosa. 

- CEP 18307180 - Capão Bonito/SP

• @turismocapaobonito

Receber as manifestações -
reclamação, elogio, 

informação ou sugestão do 
público em geral, de 

entidade estatal e privada e 
assegurar ao cidadão 

informação sobre 
manifestação recebida.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

DIVISÃO DE TURISMO

Avenida Salvador 
Nicácio mendes, 278, 
Vila Santa Rosa. - CEP 

18307180 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
turismo@capaobonito

.sp.gov.br 

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

As manifestações 
realizadas 

pessoalmente serão 
imediatamente 
atendidas. Na 
ausência ou 

desconhecimento das 
informações ou outras 
demandas solicitadas, 
a divisão terá dez dias 
para o levantamento 

do material solicitado.

97

mailto:turismo@capaobonito.sp.gov.br
http://turismo.capaobonito.sp.gov.br/
mailto:@turismocapaobonito
mailto:turismo@capaobonito.sp.gov.br


Canais de atendimento ao cidadão – Secretaria Municipal de 

Agropecuária, Obras e Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente está sediada na Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim Helena.

Telefone: (15) 3543-1891
Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente por meio dos e-mails: 
obras@capaobonito.sp.gov.br; agro@capaobonito.sp.gov.br e ambiente@capaobonito.sp.gov.br.

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• prestar orientação e assistência técnica aos produtores rurais, visando o aumento da qualidade e produtividade rural;
• prestar assistência e orientação aos proprietários rurais, inclusive elaborando e mantendo o respectivo cadastro;
• Incentivar o associativismo e o desenvolvimento comunitário dos produtos rurais;
• zelar pela manutenção dos serviços de iluminação pública e dos prédios municipais.
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

REQUERIMENTO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA 

CORTE E PODA DE 
ÁRVORES NA ÁREA 

URBANA

Proprietários de 
imóveis com 

árvores dentro do 
lote ou na calçada. 

*Preencher e protocolar modelo disponível no 
Protocolo municipal ou ainda baixar e preencher o 

Formulário no link: 
http://www.capaobonito.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2018/09/ficha.pdf 

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Vistoria no local e orientações. 
Há compensações e taxas para 

o corte e poda de árvores. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE  

•Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

SEÇÃO DE PROTOCOLO 
GERAL

Paço Municipal, sito à 
Rua Nove de Julho, nº 

690, Centro 

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  podendo 
ser prorrogado 

por igual  
período.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

REQUERIMENTO 
PARA SOLICITAR 
MUDAS NATIVAS 

PARA PLANTIO NA 
ZONA RURAL

Proprietários rurais 
inscritos no CAR 

(Cadastro 
Ambiental Rural) 

*Comparecer na Secretaria de Agropecuária, Obras e 
Meio Ambiente com cópia do CAR e documentos 

pessoais.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Preenchimento de autorização 
para retirada de mudas no 

viveiros

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

AGROPECUÁRIA, 
OBRAS E MEIO 

AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, 

CEP 18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 

Autorização 
emitida no dia 

do atendimento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

REQUERIMENTO 
PARA PLANTIO DE 

ÁRVORES NA 
CALÇADA

Proprietários de 
imóveis na área 

urbana do 
município 

*Comparecer na Secretaria de Agropecuária, Obras e 
Meio Ambiente, ligação ou preenchimento do link: 
http://www.capaobonito.sp.gov.br/adote-uma-

arvore/ 

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Vistoria no endereço, 
indicação de espécies, 

abertura de berço, adubação e 
plantio

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias,  podendo 
ser prorrogado 

por igual  
período
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL 

(CAR)

Proprietários de 
imóveis rurais de 

até 64 hectares no 
município 

*Agendamento e orientações na Secretaria de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente ou por 

telefone.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Preenchimento e emissão do 
CAR no dia agendado.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo de 
resposta do 

órgão em 7 dias,  
podendo ser 

prorrogado por 
igual  período
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DA 
PATRULHA AGRÍCOLA

Agricultores 
associados nas 
associações de 

bairros que fazem 
parte do Conselho 

Municipal 
Desenvolvimento 

Rural 

*Agendamento e orientações na Secretaria de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente ou por 

telefone.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Preenchimento do pedido na 
Associação do Bairro.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo de  
atendimento 30 

dias
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 
VACINAÇÃO DE 

BRUCELOSE

Agricultores 
associados nas 
associações de 

bairros que fazem 
parte do Conselho 

Municipal 
Desenvolvimento 

Rural 

*Agendamento e orientações na Secretaria de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente ou por 

telefone.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Preenchimento do pedido na 
Associação do Bairro.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo de  
atendimento 30 

dias
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 
CONTROLE DE RAIVA 

DOS HERBÍVOROS

Agricultores Rurais 
de Capão Bonito

*Agendamento e orientações na Secretaria de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente ou por 

telefone.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Preenchimento do pedido.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo Imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 
VACINAÇÃO 

ANTIRRÁBICA DE 
ROTINA DE CÃES E 

GATOS

População em 
Geral

*Agendamento e orientações na Secretaria de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente ou por 

telefone.

*Atendimento presencial: Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 18301140 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1891

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

• Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente  - Rua Rio Grande do Sul, 164. Jardim 
Helena, CEP 18301140 - Capão Bonito/SP

Divulgado por meio das redes 
sociais da prefeitura.

@prefeituracb

@prefeituracapaobonito

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA, 

OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

Rua Rio Grande do Sul, 
164. Jardim Helena, CEP 

18301140 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30

•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 8:00 

às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
obras@capaobonito.sp.gov.br; 
agro@capaobonito.sp.gov.br

ambiente@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:30 

Prazo 30 dias
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAÇÃO DE 2ª 
VIA DE NOTIFICAÇÃO 
DE AUTUAÇÃO OU DE 

NOTIFICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

O requente tem 
que ser o 

proprietário ou o 
condutor 

qualificado, e no 
caso do 

proprietário 
apresentar 

documento  do 
veículo, RG ou 

CNH, o condutor 
exclusivamente o 

documento do 
veículo e a CNH

*Atendimento presencial no DEMUTRAN: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: DEMUTRAN – Rua 
Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  Paço 

Municipal ou encaminhado via 
correio,  informações e 
orientações via telefone                   

15-3543-1456 / 15-3543-9900 
ramal 9907

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
13:00 e das 13:00 às 17:30 (exceto em 

situações pré-estabelecidas por 
decreto municipal)

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 13:00 e 

das 13:00 às 17:30 
demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 13:00 e 

das 13:00 às 17:30 

Às 2ª vias de 
notificações são 

entregues na 
hora solicitada, 
salvo se estiver 

havendo 
problema no 
sistema o que 

nos dá um prazo 
de 2 dias úteis
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAÇÃO DE 
MICROFILMAGEM DE 

AIT (AUTO DE 
INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO)

O requente tem 
que ser o 

proprietário ou o 
condutor 

qualificado, 
apresentar a 

notificação  no caso 
do proprietário 

apresentar RG ou 
CNH, o condutor 
exclusivamente a 

CNH

*Atendimento presencial: Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 - Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): 3543-1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: DEMUTRAN – Rua 
Nove de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  Paço 

Municipal ou encaminhado via 
correio,  informações e 
orientações via telefone                   

15-3543-1456 / 15-3543-9900 
ramal 9907

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, nº 
690, Centro, 18300-385 -

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 8:00 às 
13:00 e das 13:00 às 17:30 (exceto em 

situações pré-estabelecidas por 
decreto municipal)

* Atendimento pela internet (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 13:00 e 

das 13:00 às 17:30 
demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone (APENAS 
INFORMAÇÕES): das 8:00 às 13:00 e 

das 13:00 às 17:30 

Serão  entregues 
num prazo de 2 
dias úteis salvo 

se estiver 
havendo 

problema no 
sistema 
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

A INDICAÇÃO DO 
INFRATOR SOMENTE 
OCORRE QUANDO O 
CONDUTOR NÃO É O 

PROPRIETÁRIO DO 
VEICULO, DEVENDO O 

INTERESSADO 
PROCEDER DA 

SEGUINTE FORMA, 
SEGUINDO O PRAZO 

ESTIPULADO NA 
NOTIFICAÇÃO

Preencher todos os campos da INDICAÇÃO DO 
INFRATOR, que estão no canhoto abaixo desta 

notificação;
- anexar ao canhoto 1 cópia simples da CNH do 

infrator indicado e 1 cópia simples do RG do 
proprietário do veículo ou seu representante legal, 
o qual, neste, caso, deverá juntar documento que 

comprove a representação. 
- (reconhecer firma em cartório da assinatura do 
infrator indicado, somente em caso da assinatura 
estar diferente da que consta no RG ou CNH) no 

canhoto (documento original);   PESSOA JURÍDICA: 
além dos documentos acima, acrescentar 1 cópia 

simples do contrato social da empresa.

A não indicação do infrator no caso de Pessoa 
Física, implicará em pontuação no registro da CNH 

do proprietário; no caso de Pessoa Jurídica será 
aplicada a multa por Não Identificação do 

Condutor (NIC), conforme Resolução 151/2003 do 
CONTRAN.

OBS.: O formulário só produzirá efeitos legais se 
estiver corretamente preenchido, assinado e com 

as cópias dos documentos legíveis

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

A indicação de 
condutor é feita 

no exato 
momento que é 

apresentada 
pelo solicitante.
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

DEFESA DE 
AUTUAÇÃO

Caso não concorde com esta autuação, lhe é 
facultado apresentar uma defesa Para Defesa de 

Autuação - anexar 01 cópia simples: 
-RG ou CNH (modelo com foto) do requerente ( 

proprietário ou condutor)
-Documento do Veículo (CRLV ou CRV)

-Notificação de Autuação (frente e verso) 
-Para pessoa jurídica acrescentar Contrato Social 

da empresa
-Para representante legal, procuração com firma 

reconhecida em cartório da assinatura do 
representado e RG do representante

-Documentos que comprovem a defesa (se 
houver)

Possuímos modelo de Formulário para defesa só 
vir retirar no setor

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

O prazo para o 
Julgamento da 

Defesa de 
Autuação é de 

30 dias à contar 
da data de 

entrada, e após 
ser lançado o 
resultado no 
sistema será 
enviada uma 

carta resposta 
com o resultado 
ao requerente 

no endereço de 
cadastro do 
veículo no 

Detran 
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

RECURSO DE 1ª 
INSTÂNCIA

anexar 01 cópia simples:
-RG ou CNH (modelo com foto) do requerente 

-Documento do Veículo (CRLV ou CRV)
-Notificação de Penalidade (frente e verso) 

-Para pessoa jurídica acrescentar Contrato Social 
da empresa

-Para representante legal, procuração com firma 
reconhecida em cartório da assinatura do 

representado e RG do representante
-Documentos que comprovem a defesa (se 

houver)

Obs.: Os documentos já apresentados na Defesa 
de Autuação, sendo o mesmo requerente, não 

serão necessários para o Recurso em 1ª Instância 
(Processo Único).

Possuímos modelo de Formulário para defesa só 
vir retirar no setor

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

O prazo para o 
Julgamento do 
Recurso de 1ª 
Instância  é de 

30 dias à contar 
da data de 

entrada, e após 
ser lançado o 
resultado no 
sistema será 
enviada uma 

carta resposta 
com o resultado 
ao requerente 

no endereço de 
cadastro do 
veículo no 

Detran 
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

RECURSO DE 2ª 
INSTÂNCIA

Após negado o recurso de 1ª Instância o 
requerente pode reapresentar em 2ª Instância 
Anexando ao processo novos documentos que 

comprovem a defesa (se houver), onde o 
Departamento irá encaminhar o mesmo para o 

CETRAN em São Paulo 

Possuímos modelo de Formulário para defesa só 
vir retirar no setor

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

No caso do 
Recurso de 2ª 

Instância 
ficamos 

aguardando o 
resultado a nós 

enviado pelo 
CETRAN 
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAÇÕES DE 
SINALIZAÇÃO

Protocolar a solicitação no setor de Protocolo 
Geral , que nos enviará o pedido em forma de 
processo, indicando na solicitação o nome Rg

Endereço , o  tipo de  local completo que deseja a 
sinalização , telefone de contato e motivo pelo 

qual esta solicitando a sinalização, 

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Será feita a 
avaliação do 
solicitado e 

sendo 
necessária a 

sinalização será 
colocada no 

cronograma do 
setor, sendo 

feito de acordo 
com a demanda
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

INTERDIÇÃO DE VIAS 
PARA EVENTOS 

COMUNITÁRIOS E 
SERVIÇOS

protocolar a solicitação no setor de Protocolo 
Geral com pelo menos 3 dias de antecedência, o 
qual o setor nos  enviará o pedido a ser avaliado, 
indicando na solicitação o nome Rg Endereço , o  

tipo de evento e o  local completo que deseja 
interditar , telefone de contato e se for caso de 

evento trazer assinatura dos moradores ao redor 
concordando com a interdição

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Será feita a 
avaliação do 
solicitado e 

sendo 
autorizado a 

interdição 
estaremos 

entrando em 
contato para 
programar a 
entrega de 

cones para a 
interdição
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAR APOIO DA 
VIATURA DE 

TRÂNSITO EM 
EVENTO 

Protocolar a solicitação no setor de Protocolo 
Geral com pelo menos 3 dias de antecedência, o 
qual o setor nos  enviará o pedido a ser avaliado, 

indicando na solicitação o nome, R.G., Endereço, o  
tipo de evento, qual a necessidade do apoio, o  

local completo  , telefone de contato 

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Será atendido 
conforme o grau 
de necessidade 

e a 
disponibilidade 
de funcionários 
´para executar o 

apoio

115

mailto:demutran@hotmail.com
mailto:demutran@hotmail.com


DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DE 
ISENÇÃO DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO( 

CIRCULAR) PARA 
IDOSO 

Ter 65 anos ou mais, residir em Capão Bonito, 
apresentar cópia de RG e Comprovante de 

endereço e duas fotos 3x4

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Na data de 
entrada da 

solicitação Será 
entregue uma 

carteira 
provisória, e 
após 30 dias 

retira a carteira 
definitiva
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DE 
ISENÇÃO DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO( 

CIRCULAR) PARA 
PESSOAS COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Residir em Capão Bonito, apresentar cópia de RG 
ou CNH e Comprovante de Endereço, apresentar 
Laudo Médico e duas fotos 3x4, se necessitar de 
acompanhante trazer também documentos do 

acompanhante 

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Tem 30 dias para 
avaliação, onde 

receberá um 
telefonema 

avisando se faz 
jus ou não do 
beneficio de 

isenção
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DE 
ESTACIONAENTO DE 

IDOSO

Ter 60anos ou mais, residir em Capão Bonito                         
apresentar cópia de RG ou CNH e Comprovante de 

endereço 

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Apresentado os 
documentos já 

recebe a carteira 
de 

estacionamento 
salvo se estiver 

havendo 
problema no 
sistema o que 

nos dá um prazo 
de 1 dia 
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DEMUTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DE 
ESTACIONAMENTO  

PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES 

EPECIAIS

Residir em Capão Bonito, retirar no DEMUTRAN 
Formulário e Laudo médico para preenchimento, e 

apresentar ainda cópia de RG e comprovante de 
endereço  

*Atendimento presencial: Rua Nove 
de Julho, nº 690, Centro, 18300-385 

- Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): 3543-

1456 / 3543-9900

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

demutran@hotmail.com

Carta para o seguinte endereço: 
DEMUTRAN – Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 18300-385 - Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial no 
DEMUTRAN que fica no  

Paço Municipal ou 
encaminhado via correio,  
informações e orientações 

via telefone                   
15-3543-1456 / 15-3543-

9900 ramal 9907

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

PAÇO MUNICIPAL

Rua Nove de Julho, 
nº 690, Centro, 

18300-385 - Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 13:00 e das 13:00 às 

17:30 (exceto em situações pré-
estabelecidas por decreto 

municipal)

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 demutran@hotmail.com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 13:00 e das 13:00 às 
17:30 

Apresentado os 
documentos já 

recebe a carteira 
de 

estacionamento 
salvo se estiver 

havendo 
problema no 
sistema o que 

nos dá um prazo 
de 1 dia 
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está sediada na Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 574.

Telefone: (15) 3542-2955
Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente por meio do e-mail: 
assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• coordenar e dirigir políticas públicas de igualdade e cidadania, e, fomentar o apoio aos grupos sociais especiais;
• formular, executar e avaliar programas e ações de fortalecimento da organização comunitária, com a finalidade de promover a participação da 

sociedade no enfrentamento das situações de vulnerabilidade social;
• promover e manter a integração entre políticas públicas, iniciativa privada e sociedade, com vistas ao fomento do amparo e proteção a 

pessoas e às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social;
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CADASTRO
ÚNICO 

(CADÚNICO)

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único) é o principal instrumento de 

identificação e caracterização da situação 
socioeconômica das famílias de baixa renda que 
residem em território nacional. É a inscrição no 

Cadastro Único que permite às famílias de baixa renda o 
acesso aos Programas Sociais do Governo Federal, mas 

vale lembrar que estar no Cadastro Único não significa a 
entrada automática nesses programas, pois cada um 
deles tem suas regras específicas. Como se cadastrar: 

para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma 
pessoa da família se responsabilize por declarar as 

informações de todos os membros da família para o 
entrevistador. Essa pessoa, chamada de Responsável 

pela Unidade Familiar (RF), deve ter pelo menos 16 anos 
e, preferencialmente, ser mulher.

Documentos necessários:
• CPF (obrigatório) ou Título de Eleitor do responsável 

pela Unidade Familiar e qualquer documento das outras 
pessoas da família: Certidão de Nascimento, Certidão de 

Casamento, RG, CPF, Título de Eleitor ou Carteira de 
Trabalho.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Aos setores de 
CadÚnico da 

municipalidade, 
cabe o importante 

papel de executar o 
processo de coleta, 
inclusão, exclusão 

e atualização 
sistemática de 

dados do Cadastro 
Único

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

De 15 à 20 
minutos para a 
realização do 

cadastro.

121

mailto:assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br
mailto:assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA

É um programa do Governo Federal,  de transferência 
direta de renda que atende às famílias que vivem em 

situação de pobreza e de extrema pobreza. Sendo 
utilizado um limite de renda para definir esses dois 
patamares. Assim, podem fazer parte do programa: 

todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 
mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 

89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças 
ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Requisito necessário:
• Inscrição no CadÚnico.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo 
número (APENAS 

INFORMAÇÕES): (15) 3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaoboni
to.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 
de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

O primeiro passo é 
fazer a inscrição no 
Cadastro Único, e 
posteriormente o 

Governo Federal irá  
analisar  os dados 

cadastrais para  
verificar se atende os 

critérios 
estabelecidos pelo 

programa para 
concessão do 

benefício..

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição 

e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

assistenciasocial@capaobo
nito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

De até 3 meses 
para a liberação 

pelo Governo 
Federal.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SOLICITAÇÃO DE 1ª 
OU 2ª VIA DE RG

PREENCHIMENTO DE 
REQUERIMENTO

Esse atendimento é realizado por meio de formulário 
próprio fornecido pela municipalidade  ao individuo que 

necessita solicitar a 1ª ou 2ª via do RG que deve estar 
munido dos seguintes documentos:

• CPF;
• Comprovante de endereço;

• Certidão de nascimento (solteiro);
• Certidão de Casamento (casado);

• RG em casos de 2ª via;
• Inscrição no CadÚnico atualizada.

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

É realizado ao 
cidadão(a) o 

preenchimento 
deste 

requerimento em  
formulário 

próprio(fornecido  
pelo CRAS) por 

meio dos 
documentos 

apresentados e 
após é 

encaminhado a  
Casa do Cidadão 
para protocolar 

esse requerimento.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, 
discrição e 

urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 
assistenciasocial@capa

obonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

Preenchimento 
imediato do 

requerimento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CARTEIRA DO 
IDOSO(A)

A Carteira do Idoso(a)  é o documento que 
garante à pessoa idosa acesso a passagens 
interestaduais nos transportes rodoviário, 
ferroviário e aquaviário gratuitas ou com 
desconto de, no mínimo, 50%, de acordo 

com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

A carteira deve ser gerada para as pessoas 
acima de 60 anos que não tenham como 
comprovar renda individual de até dois 

salários mínimos.

Requisito:
-RG e CPF

-Comprovante de endereço
- Inscrição no Cadúnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Para emitir a carteira, o 
idoso(a) tem que estar 

inscrito(a) no Cadastro Único 
no qual receberá o Número de 
Identificação Social (NIS). Com 
esse número, poderá solicitar 

a  Carteira do Idoso. 
Além do NIS, a carteira do 
Idoso traz informações de 
identificação do idoso e do 

município em que ele mora e 
sua foto. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro 
de Fevereiro, nº 574, 

CEP 18300-510, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Após 90 (noventa) 
dias, a contar da 

data de 
cadastramento e ou 

atualização no 
Cadastro Único.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONCESSÃO DE 
FOTOS 3X4 PARA 
DOCUMENTAÇÃO 

PESSOAL

Fornecimento de fotos 3X4 para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, que não 

tenham condições de pagar por elas.
É um benefício eventual de caráter 

suplementar e temporário.

Requisitos / Documentos:
- Residir no município

- Comprovante de endereço
-Documentos pessoais (RG e CPF)

- Per capita igual ou inferior a ¼ do salário 
mínimo

-Inscrição no Cadúnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 

3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito
.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Consiste no fornecimento ao 
cidadão(ã)  de autorização 
para revelação de  04 fotos 

3x4  que serão utilizadas em 
documentos pessoais.

A concessão se dará mediante 
avaliação  elaborada pelo 

Assistente Social.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

Rua Vinte e Quatro 
de Fevereiro, nº 574, 

CEP 18300-510, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Encaminhamento
imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

ISENÇÃO DE TAXA DE 
SEPULTAMENTO

Para concessão desse beneficio a 
família terá que se enquadrar na 

renda per capita de até ¼ do salário 
mínimo.

Documentação necessária:
• Certidão  ou Declaração de óbito;

• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda do grupo 

familiar;
• Documentos pessoais CPF/RG;

• Inscrição no CadÚnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito.sp.
gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Para a Isenção de recolhimento 
dessa taxa  dependerá de avaliação 

realizada por Assistente Social.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 
17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
assistenciasocial@c

apaobonito.sp.gov.b
r

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:30 

Imediato
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

CONCESSÃO DE VALE 
TRANSPORTE

Constitui no fornecimento de 
passagens do transporte coletivo 

urbano , intermunicipais e /ou 
interestaduais , para itinerantes e 
usuários da Assistência Social em 

situações consideradas 
emergenciais. 

Requisitos Necessários: 

• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda do grupo 

familiar;
• Documentos pessoais CPF/RG;
• Renda familiar de ¼ do salário 

mínimo;
• Inscrição no CadÚnico atualizada

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-

510, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2955

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

assistenciasocial@capaobonito.sp.
gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social- Rua 24 de 
Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, 

Capão Bonito/SP

Migrantes ou usuários da 
Assistência Social que necessitam

de passagens para deslocamento ao 
município vizinho poderão solicitar 

esse atendimento.

Para a  concessão será necessária 
avaliação realizada por um 

Assistente Social. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:30 
assistenciasocial@cap

aobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 

Nos caso de 
migrante o 

atendimento é 
imediato
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
"PADRE HENRIQUE HELSLOOT“ - CRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONSELHO TUTELAR 
DO IDOSO

Visa a garantir os direitos dos 
assegurados , às pessoas  com 
idade ou superior a 60 anos. 

Aborda, assim questões familiares, 
de saúde, discriminação e violência 
contra o idoso. Tem como objetivo 

garantir a integridade física, moral e 
financeira.

*Atendimento presencial no CRAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, 1.560, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2506

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

cras@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CONSELHO 
TUTELAR DO IDOSO) - Avenida 
Massaichi Kakihara, 1.560, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

O atendimento se dá mediante 
confirmação das necessidades do 
idoso, após avaliação Técnica e do 

Conselheiro Titular do Idoso. 
Atendendo as providência e 

necessidades sociais e psicológicas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL "PADRE 

HENRIQUE 
HELSLOOT“

Avenida Massaichi
Kakihara, 1.560, 
CEP 18301145, 

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

cras@capaobonito.sp.gov.b
r

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:30 

3 dias 
para visita técnica
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL “WALDEMAR DIAS SOBRINHO “- CREAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO E 

ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A 

FAMÍLIAS E 

INDIVÍDUOS 

(PAEFI).

Encaminhamento por meio do 

Conselho tutelar; Vara da 

infância e da Juventude; rede 

socioassistencial; Direitos 

Humanos;

Quando identificado violação de 

direitos.

*Atendimento presencial no CREAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.540, 

CEP 18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2586

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

creas@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL “WALDEMAR 
DIAS SOBRINHO“) - Avenida Massaichi

Kakihara, nº 1.540, CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

O atendimento se dá mediante 
confirmação das necessidades do 
idoso, após avaliação Técnica e do 

Conselheiro Titular do Idoso. 
Atendendo as providência e 

necessidades sociais e psicológicas.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
“WALDEMAR DIAS 

SOBRINHO“

Avenida Massaichi
Kakihara,  nº 1.540, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

creas@capaobonito.sp.gov.
br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Indeterminado 
conforme Plano de 
Acompanhamento 

Familiar (PAF)
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL “WALDEMAR DIAS SOBRINHO “ - CREAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO 

SOCIAL A 

ADOLESCENTES 

EM 

CUMPRIMENTO 

DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E 

DE PROTEÇÃO DE 

SERVIÇOS À 

COMUNIDADE 

(PSC).

Encaminhamento da Vara da 

Infância e da Juventude

*Atendimento presencial no CREAS: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.540, 

CEP 18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

2586

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

creas@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL “WALDEMAR 
DIAS SOBRINHO“) - Avenida Massaichi

Kakihara, nº 1.540, CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

Contribuir para: Vínculos familiares 
e comunitários fortalecidos; 

Redução da reincidência da  prática 
do ato infracional; Redução do ciclo 

da violência e da prática do ato 
infracional.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
“WALDEMAR DIAS 

SOBRINHO“

Avenida Massaichi
Kakihara,  nº 1.540, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 11:30 e das 
13:00 às 17:30 

creas@capaobonito.sp.gov.
br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Determinado pelo 
Poder Judiciário, 

conforme cada caso
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CASA DO ADOLESCENTE “MATEUS AKIRA OKAMOTO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

O SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS (SCFV) 

INTEGRA O 
CONJUNTO DE 

SERVIÇOS DO SUAS, 
OFERECENDO À 

POPULAÇÃO QUE 
VIVENCIA SITUAÇÕES 

DE 
VULNERABILIDADES 

SOCIAIS

PUBLICO ALVO: Criança e 

adolescente na faixa etária de 06 

anos a 18 anos. 

• Atendimento presencial com oficinas voltadas a 
esporte e lazer, contribuindo para a formação 
do individuo quanto cidadão, com direitos e 

deveres.

*Atendimento presencial na Casa do Adolescente: 
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.554, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-5837

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
cda.capaobonito@outlook.com

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (CASA DO 

ADOLESCENTE “MATEUS AKIRA OKAMOTO”-
Avenida Massaichi Kakihara, nº 1.554, CEP 

18301145, Capão Bonito/SP

Atendimentos 
presenciais 

preferenciais  a criança 
e adolescente.                                             

O benefício eventual 
visa convivência e o 
fortalecimento de 
vínculos com os 
usuários e seus 

familiares.                         
O direito do cidadão é 
garantido perante as 

politicas públicas. 

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

CASA DO 
ADOLESCENTE 

“MATEUS AKIRA 
OKAMOTO””

Avenida Massaichi
Kakihara, nº 1.554, 

CEP 18301145, 
Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00
• cda.capaobonito@outlook.

com

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00

Atendimento 
imediato com 

encaminhamento  
semanal para a 

Técnica Responsável 
para inserção no 

serviço SISC.
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CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” – QUERO VIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso
Horário de  

atendimento
Prazo

SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS PARA 

PESSOAS COM 60 
ANOS OU MAIS –

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA.

idosos com idade 
igual ou superior 

a 60 anos.

• Atendimento presencial com oficinas voltadas 
a esporte e lazer, contribuindo para a 

formação do individuo quanto cidadão, com 
direitos e deveres.

*Atendimento presencial no Quero Vida: 
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-

335, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-6014

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
querovida@capaobonito.sp.gov.br 

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (CENTRO 
DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” - Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, Capão 

Bonito/SP

Atuando de forma preventiva, as ações visam 
envolver a pessoa idosa no processo de decisão, 

estimulando a integração social no meio familiar e 
comunitário a fim de evitar a solidão e a 
depressão, fortalecer os laços familiares, 

resgatando sua autonomia e autoconfiança 
pensando na qualidade de vida do público 

atendido. Embasados na Resolução nº109 de 11 de 
novembro de 2009 – Tipificações dos Serviços 

Socioassistenciais, a equipe do Centro Dia ‘’Quero 
Vida ‘’ Floripa Idalina Nunes, executa ações, com 
encontros realizados regularmente duas vezes na 
semana com a duração de duas horas por dia, nos 
quais são ofertados Fisioterapia Preventiva, zumba 

gold, Danças rítmicas, Yoga e Voleibol adaptado, 
baile nas sextas feiras a tarde  e  aos sábados à 

noite.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, discrição 

e urbanidade. 

CENTRO DIA 
“FLORIPA 

IDALINA NUNES”  
- QUERO VIDA

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 17:00

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 17:00

querovida@capaobonito.s
p.gov.br 

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 17:00

Prazo de resposta do 
órgão em 15 dias, 

podendo ser 
prorrogado por igual 

período
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CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” – QUERO VIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CENTRO DIA PARA 
PESSOAS COM 60 
ANOS OU MAIS –

SERVIÇO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE

Idosos com idade igual 
ou superior a 60 anos

*Atendimento presencial no Quero Vida: 
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 

18300-335, Capão Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-6014

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

querovida@capaobonito.sp.gov.br 

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social 

(CENTRO DIA “FLORIPA IDALINA NUNES” -
Rua Marechal Deodoro, nº 14, Centro, CEP 

18300-335, Capão Bonito/SP

Tem por finalidade acolher aqueles idosos 
semi-independentes, sobretudo, aqueles 
cujas famílias “não têm condições” de dar 
atenção e cuidado durante o dia, devido 

trabalho ou estudo. Assim, além de oferecer 
a inclusão, proteção e melhoria da qualidade 

de vida dos idosos, a proposta é melhorar 
também o ambiente familiar, pois podem 

contar com suporte para o cuidado de seus 
anciãos, sem que isto represente a perda de 

vínculos, bem como a institucionalização 
precoce da pessoa idosa.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

CENTRO DIA 
“FLORIPA IDALINA 
NUNES”  - QUERO 

VIDA

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 18300-
335, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 17:00
querovida@capaobonito.sp.gov

.br 
* Atendimento  pelo telefone 

(APENAS INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 17:00
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SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços  
disponíveis

Requisito de 

atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SECRETARIA 
EXECUTIVA DOS 

CONSELHOS.

Atender os preceitos da 
resolução 237 de 2006 do 

Conselho Nacional de 
Assistencial Social e demais 
legislações de políticas de 

direito.

* Unidade de apoio ao funcionamento dos 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 

do Idoso (CMI),da Pessoa com Deficiência 
(CMDPCD), dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA); por meio de assessoraria 
pessoal técnico e administrativo 

*Atendimento presencial: 
Rua 24 de Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, Capão 

Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-2955

• Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
assistenciasocial@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social- Rua 24 de 

Fevereiro, nº 574, CEP 18300-510, Capão 
Bonito/SP

Oferecer suporte técnico-operacional 
para os Conselhos, Grupos de 

Trabalho e Comissões temáticas, com 
vistas a subsidiar a realização das 

reuniões, garantir a publicação das 
deliberações do Plenário, elaboração 

de atas e memória de reuniões, 
auxiliar o presidente e comissões no 
desempenho de suas funções entre 

outras ações, publicação dos atos do 
conselho no Diário Oficial.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, nº 574, CEP 

18300-510, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 1130 e das 13:00 às 

17:30
•

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:30 
assistenciasocial@capaob

onito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
17:30 

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias, podendo 
ser prorrogado 

por igual 
período
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Canais de atendimento ao cidadão – repartições públicas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde está sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 440.

Telefone: (15) 3542-1713
Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente por meio do e-mail: 
saude@capaobonito.sp.gov.br

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO
• otimizar os recursos financeiros destinados às ações e serviços de saúde com um planejamento voltado para o atendimento  das necessidades 

da saúde da população;
• acompanhar o Plano Municipal de Saúde;
• Fazer cumprir a legislação municipal específica para o atendimento dos usuários do SUS, a saber: Lei Municipal nº 3.752/2013; nº 4.302/2017; 

nº 4.596/2019 e nº 4.601/2019.
• Atendimento com lealdade administrativa, assiduidade, pontualidade, obediência, discrição e urbanidade. 

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000
• idosos
• gestantes
• lactantes
• pessoas com crianças de colo e
• portadores de necessidades especiais
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CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO “PROF. RICARDO 
VILLAÇA”

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

FISIOTERAPIA E 

REABILITAÇÃO

Fisioterapia e 

Reabilitação

• O cidadão que apresentar sequelas ou incapacidade 
motora e que necessite de reabilitação de suas 

atividades de vida diária e laborais.

*Atendimento presencial no Centro de Fisioterapia e 
Reabilitação: 

Rua Esmeralda, s/nº, Vila São Paulo, CEP 18302-208, Capão 
Bonito/SP

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-6014

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Saúde (CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO 

“PROFESSOR RICARDO VILAÇA¨) – Rua Esmeralda, s/nº, 
Vila São Paulo, CEP 18302-208, Capão Bonito/SP

Atendimento presencial no Centro de 
Fisioterapia e Reabilitação “Professor 

Ricardo Vilaça¨.

O cidadão será encaminhado para 
atendimento na área de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional.

Promover a saúde, por meio da 
reabilitação global recuperando a saúde 

física de pessoas portadoras de 
deficiência e com funções prejudicadas 

por doenças e traumas, tendo como meta 
a reintegração social do cidadão

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição e 
urbanidade. 

CENTRO DE 
FISIOTERAPIA E 
REABILITAÇÃO 
“PROFESSOR 

RICARDO 
VILAÇA¨

Rua Esmeralda, 
s/nº, Vila São 

Paulo, CEP 
18302-208, 

Capão Bonito/SP

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00

saude@capaobonito.sp.gov.
br

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 8:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato se houver 
vaga para 

atendimento.
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO 

O cidadão que tiver 
interesse em ter 

acesso á 
atendimento 

odontológico deverá 
se apresentar á 

Unidade Básica de 
Saúde mais próxima 

de sua residência 
apresentando seus 

documentos de 
identificação e o 

cartão SUS

*Atendimento presencial nas UBSs: 
O atendimento é presencial nas Unidades 

Básicas de Saúde mais próximas de sua 
residência.

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-1133

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Saúde (ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO) – Rua Marechal Deodoro, 
nº 14, Centro, CEP 18300-335, Capão 

Bonito/SP

Atendimento presencial Unidades Básicas de 
Saúde mais próximas de sua residência.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

Unidades Básicas 
de Saúde mais 

próximas da 
residência de quem 

necessita do 
atendimento

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

Imediato se houver 
vaga para 

atendimento.
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CASA DA GESTANTE  “MALVINA OLIVIA DO AMARAL” 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento
Local de 
acesso

Horário de  atendimento Prazo

PRÉ NATAL 

DE ALTO 

RISCO

Encaminhamento 
da Atenção 
Básica de 

Gestantes com 
risco gestacional.

* Relação de envio de documentos para avaliação de risco: guia de 
contra referência deve conter todos os dados relevantes, tais como 
motivo do encaminhamento, resumo da história clínica, hipóteses 

diagnósticas, etc. O texto deve ser legível, sem abreviaturas ou códigos, 
contendo nome do profissional que encaminhou seu número de registro 
profissional e assinatura; cópia da ficha obstétrica; cópia do teste rápido; 
cópia de todos os exames realizados; cópia do USTV; cópia US obstétrico.

*Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-
3280

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde (CASA DA 
GESTANTE  “MALVINA OLIVIA DO AMARAL”) – Rua Marechal Deodoro, 

nº 498, Centro, CEP 18.300-335, Capão Bonito/SP

Interferir no curso de uma gestação 
que possui maior chance de ter um 
resultado desfavorável, de maneira 

a diminuir o risco ao qual estão 
expostos a gestante e o feto, ou 

reduzir suas possíveis 
consequências adversas. reduzir a 

morbimortalidade materna e 
perinatal. realizar os cuidados ao 
pré-natal de alto risco de acordo 

com as singularidades de cada 
usuária. 

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

CASA DA 
GESTANTE  
“MALVINA 
OLIVIA DO 
AMARAL” 

Rua Marechal 
Deodoro, nº 

498, CentroCEP 
18.300-335, 

Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato se 
houver vaga 

para 
atendimento

.

138

mailto:saude@capaobonito.sp.gov.br
mailto:saude@capaobonito.sp.gov.br


AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

AMBULATÓRIO 

MÉDICO DE 

ESPECIALIDADES

Clientes com necessidade de 
consulta médica com 

especialista, com guia de 
referência da unidade de 

origem:

Endocrinologista
Gastroenterologista

Neurologista
Urologista

Dermatologista
Ortopedista
Psiquiatra

Oftalmologista
Cardiologista
Cirurgia Geral
Microcirurgia

Psicóloga
Fonoaudióloga
Nutricionista

* Atendimento presencial no Ambulatório de 
Especialidades

* Agendamento de consultas com guia de 
referência pela central de vagas

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-1133

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Saúde (AMBULATÓRIO MÉDICO 

DE ESPECIALIDADES – Rua Salvador Nicácio
Mendes, Vila Santa Rosa, Capão Bonito/SP, CEP

18307-180

Atendimento presenciais somente 
com agendamento prévio.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

AMBULATÓRIO 

MÉDICO DE 

ESPECIALIDADES

Rua Salvador Nicácio
Mendes, Vila Santa 

Rosa, Capão 
Bonito/SP, CEP

18307-180

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato se 
houver vaga 

para 
atendimento

.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendiment

o
Meio utilizado

Compromisso de 
atendimento

Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA

De acordo 
com a 

necessidade 
do paciente

* Atendimento presencial na Vigilância Epidemiológica

* Encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde

*Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-
1133

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde 
(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) – Rua Salvador Nicácio Mendes, Vila Santa 

Rosa, Capão Bonito/SP, CEP
18307-180

Atendimento presencial e 
realização de exames 

necessários e 
acompanhamento via 

telefone ou Agentes de 
Endemia.

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

Rua Salvador Nicácio
Mendes, Vila Santa 

Rosa, Capão 
Bonito/SP, CEP

18307-180

* Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

saude@capaobonito.sp.gov.b
r

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

Imediato se 
houver vaga 

para 
atendimento
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

DISPENSAÇÃO 

DE 

MEDICAMENTOS 

DO 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

(CESAF)

O cidadão deverá ir até a vigilância epidemiológica 
munido do receituário médico original; RG e cartão 

do SUS do paciente e demais informações 
necessárias exigidas pelos protocolos clínicos do 

governo federal e estadual (informações adicionais 
em: 

https://www.Saude.Sp.Gov.Br/ses/perfil/gestor/
assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-

componentes-da-assistencia-
farmaceutica/medicamentos-do-componente-

estrategico-da-assistencia-farmaceutica/relacao-
estadual-de-medicamentos-do-componente-

estrategico-da-assistencia-farmaceutica); lá será 
atendido pelo farmacêutico que dará instruções 

adicionais para aquisição e, caso medicamento já 
autorizado e entregue pelo Estado, sobre seu uso.

* Atendimento presencial na Vigilância 
Epidemiológica

* Encaminhamento feito pelas 
Unidades Básicas de Saúde

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-

1133

Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde 

(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) – Rua 
Salvador Nicácio Mendes, Vila Santa 

Rosa, Capão Bonito/SP, CEP
18307-180

Cumprimento à Lei 
Municipal nº 
4.601/2019.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, 

obediência, discrição e 
urbanidade. 

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

Rua Salvador Nicácio
Mendes, Vila Santa 

Rosa, Capão 
Bonito/SP, CEP

18307-180

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): 8:00 

às 12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

Imediato se 
houver o 

medicamento
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AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

AGENDAMENTO 

DE CONSULTAS E 

EXAMES

Ser cidadão do 
município, estando 
munido de CÓPIAS

dos seguintes 
documentos: 

- pedido do 
exame/consulta

- RG;
- Cartão do SUS;

- Comprovante de 
residência

* Encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-2167

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Saúde (AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES) – Rua 

Coronel Ernestino, nº 174, Capão Bonito/SP, CEP
18.300-490

Cumprimento à Lei Municipal nº 
4.302/2017

Atendimento com lealdade 
administrativa, assiduidade, 

pontualidade, obediência, discrição 
e urbanidade. 

AGENDAMENTO DE 
CONSULTAS E 

EXAMES

Rua Coronel 
Ernestino, nº 174, 
Capão Bonito/SP, 

CEP
18.300-490

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato se 
houver vaga 

para 
atendimento
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  
disponíveis

Requisito de 
atendimento

Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso

Horário de  
atendimento

Prazo

VIGILANCIA 

SANITÁRIA

Pedido de Licenças 
Sanitárias  para abertura   

estabelecimentos 
relacionados em serviços 
de saúde e alimentos- de 

Inicial e Renovação de 
acordo com respectivo 

CNAE. Comunicar o 
encerramento destas 

atividades passiveis de 
Licença Sanitária de 
acordo com o CNAE.

* O interessado dirige-se à sede da visa , buscando orientação sobre a 
documentação necessária, e posteriormente, preenchendo formulário 

próprio, aguardará o agente sanitário ou de saneamento para a  inspeção 
(vistoria) competente.

* Contato por telefone pelo número (APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3542-
4005

Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES): visacb@gmail.com

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde 
(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) – Rua  Coronel Frederico Martins 174 -

Centro, CEP 18300-400, Capão Bonito/SP

Atendimento presencial e 
realização de exames 

necessários e 
acompanhamento via 

telefone ou Agentes de 
Endemia.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

Rua  Coronel Frederico 
Martins 174 - Centro, 
CEP 18300-400, Capão 

Bonito/SP

* Atendimento  
presencial: das 8:00 às 

11:30 e das 13:00 às 
17:00

* Atendimento pela 
internet (APENAS 

INFORMAÇÕES): 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 

17:00

visacb@gmail.com

* Atendimento  pelo 
telefone (APENAS 

INFORMAÇÕES): das 
8:00 às 11:30 e das 

13:00 às 17:00

Prazo de 
resposta do 
órgão em 15 

dias, 
podendo ser 
prorrogado 

por igual 
período
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FARMÁCIA MUNICIPAL“DR. EDMUNDO 

CACCIACARRO NETO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

FARMÁCIA MUNICIPAL

DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DA 

RELAÇÃO MUNICIPAL DE 

MEDICAMENTOS 

ESSENCIAIS (ATENÇÃO 

BÁSICA)

O cidadão deverá ir munido de cartão sus e RG do 
paciente e receita médica seguindo os critérios 
especificados no artigo 28 do decreto federal 

7508/2011 e demais legislações pertinentes até a 
Farmácia Municipal “Dr. Edmundo Caciaccarro
Neto” ou nos dispensários presentes nas UBSF 
Vila São Paulo e Vila Aparecida lá será atendido 
pelo balconista ou farmacêutico que dispensará 
os medicamentos e dará as instruções de uso.

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-1713

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Saúde (FARMÁCIA MUNICIPAL “DR. EDMUNDO 

CACIACCARRO NETO” ) – Rua Marechal Deodoro, nº 440, 
Centro, CEP 18300-335, Capão Bonito/SP

Cumprimento à Lei 
Municipal nº 4.302/2017 e 

à Lei Municipal nº 
4.601/2019.

Atendimento com 
lealdade administrativa, 

assiduidade, 
pontualidade, obediência, 
discrição e urbanidade. 

FARMÁCIA 
MUNICIPAL “DR. 

EDMUNDO 
CACIACCARRO 

NETO” 

Rua Marechal 
Deodoro, nº 440, 

Centro, CEP 18300-
335, Capão 
Bonito/SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br
* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato 
conforme 
houver o 
remédio

DISPENSÁRIO UBSF VILA 

SÃO PAULO
***

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3182

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Saúde (FARMÁCIA MUNICIPAL “DR. EDMUNDO 

CACIACCARRO NETO” ) – Rua Marechal Deodoro, nº 440, 
Centro, CEP 18300-335, Capão Bonito/SP

Idem

DISPENSÁRIO 

UBSF VILA SÃO 

PAULO
Avenida Massaichi

Kakihara, 1530, Vila 
São Paulo, CEP 

18.301-145, Capão 
Bonito/´SP

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br
* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato 
conforme 
houver o 
remédio

DISPENSÁRIO UBSF VILA 

APARECIDA
***

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3171

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria Municipal de 
Saúde (FARMÁCIA MUNICIPAL “DR. EDMUNDO 

CACIACCARRO NETO” ) – Rua Marechal Deodoro, nº 440, 
Centro, CEP 18300-335, Capão Bonito/SP

Idem

DISPENSÁRIO 

UBSF VILA 

APARECIDA
Avenida Elias Jorge 

Daniel, S/N, Vila 
Aparecida, CEP 

18.303-000, Capão 
Bonito/´SP, Capão 

Bonito/´SP 

* Atendimento  presencial: das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

* Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br
* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Imediato 
conforme 
houver o 
remédio
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FARMÁCIA MUNICIPAL“DR. EDMUNDO 

CACCIACARRO NETO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

FARMÁCIA 

MUNICIPAL

DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DO 

COMPONENTE 

ESPECIALIZADO DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

("ALTO CUSTO")

o cidadão deverá ir até a "farmácia de alto 
custo" munido do receituário médico 

original; laudo médico especializado (LME); 
cópia do RG, cartão do SUS, comprovante 
de endereço com CEP e demais exames 

médicos exigidos pelos protocolos clínicos 
do governo federal e estadual (informações 

adicionais em: 
https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/ge

stor/assistencia-
farmaceutica/medicamentos-dos-

componentes-da-assistencia-
farmaceutica/links-do-componente-

especializado-da-assistencia-
farmaceutica/relacao-estadual-de-

medicamentos-do-componente-
especializado-da-assistencia-

farmaceutica/consulta-por-medicamento); 
lá será atendido pelo balconista ou 
farmacêutico que dará instruções 
adicionais para aquisição e, caso 

medicamento já autorizado e entregue 
pelo Estado, sobre seu uso.

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-1713

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Saúde (FARMÁCIA MUNICIPAL “DR. 

EDMUNDO CACIACCARRO NETO” ) – Rua 
Marechal Deodoro, nº 440, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Cumprimento à Lei 
Municipal nº 

4.302/2017 e à Lei 
Municipal nº 
4.601/2019.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

FARMÁCIA 
MUNICIPAL “DR. 

EDMUNDO 
CACIACCARRO 

NETO” 

Rua Marechal 
Deodoro, nº 440, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

• Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00

• Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

Imediato 
conforme 
houver o 
remédio
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DISPENSÁRIO UBSF VILA APARECIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis Requisito de atendimento Meio utilizado
Compromisso de 

atendimento
Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

DISPENSÁRIO UBSF 

VILA APARECIDA

DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DO 

SOCIAL (DECRETO 

MUNICIPAL 01/2013)

O cidadão deverá após aprovação de seu 
cadastro na assistência social da secretaria 
municipal da saúde ir até o dispensário da 

UBSF Vila São Paulo, lá  será o 
medicamento autorizado será entregue e 

as devidas orientações sobre seu uso serão 
fornecidas pelo balconista ou 

farmacêutico.

*Contato por telefone pelo número (APENAS 
INFORMAÇÕES): (15) 3542-3171

* Contato por e-mail (APENAS INFORMAÇÕES):
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: Secretaria 
Municipal de Saúde (FARMÁCIA MUNICIPAL “DR. 

EDMUNDO CACIACCARRO NETO” ) – Rua 
Marechal Deodoro, nº 440, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Cumprimento à Lei 
Municipal nº 

4.302/2017 e à Lei 
Municipal nº 
4.601/2019.

Atendimento com 
lealdade 

administrativa, 
assiduidade, 

pontualidade, 
obediência, discrição e 

urbanidade. 

DISPENSÁRIO 

UBSF VILA 

APARECIDA

Avenida Elias 
Jorge Daniel, S/N, 

Vila Aparecida, 
CEP 18.303-000,

Capão 
Bonito/´SP,

Capão Bonito/´SP 

• Atendimento  presencial: 
das 8:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00

• Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 8:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00

Imediato 
conforme 
houver o 
remédio
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ACOLHIMENTO À 

DEMANDA 

ESPONTÂNEA

Conforme interesse e 
necessidade do cidadão

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Fornecer escuta qualificada aos usuários visando 
agilizar o atendimento e realizando avaliações e 
estabelecendo prioridades de acordo com o seu 
risco de vulnerabilidade e assim ordenando as 

necessidades. Dessa forma, todos serão 
atendidos, porém não necessariamente através 

do atendimento médico imediato.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

• Atendimento  presencial: 
das 7:00 às 17:00

• Atendimento pela internet 
(APENAS INFORMAÇÕES):

das 7:00 às 17:00
saude@capaobonito.sp.gov.br

* Atendimento  pelo telefone 
(APENAS INFORMAÇÕES): das 

7:00 às 17:00

Imediato se 
houver 

vaga

PROGRAMA HIPERDIA
Estar inserido no 

Programa Hiperdia

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Objetivo cadastrar e acompanhar todos os 
pacientes hipertensos e diabéticos a fim de que 

através do cuidado especial consigamos fazer um 
controle das doenças e garantir uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Agendamento em terças e 
sextas feiras no período da 

tarde

Imediato se 
houver 

vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SAÚDE DA MULHER
MULHERES EM IDADE 

FÉRTIL E CLIMATÉRI

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Promover a atenção integral à saúde das 
mulheres em todos os ciclos de vida.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Acolhimento em demanda 
espontânea

Imediato se 
houver 

vaga

CONSULTA DE 

PREVENTIVO

MULHERES EM IDADE 
FÉRTIL E CLIMATÉRIO

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Realizar coleta de exame colpocitológico uterino 
a fim de rastrear possíveis casos de câncer de 

colo uterino.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Terças-feiras a partir  das 7:00 
sendo disponibilizadas 10 vagas.

Imediato se 
houver 

vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

MAMOGRAFIA
Mulheres com idade 
entre 40 e 69 anos

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Solicitação de  exame mamográfico a fim de 
rastrear e identificar lesões, nódulos, assimetrias 

e diagnosticar precocemente o câncer de 
mamas.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Acolhimento em demanda 
espontânea ou em consultas de 

preventivo.

Imediato se 
houver 

vaga

PUERICULTURA
Crianças de 0 a 5 anos de 

idade

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acompanhamento integral do processo de 
desenvolvimento infantil. Busca analisar o 

processo de crescimento, o desenvolvimento 
físico e motor, a linguagem, a afetividade e a 

aprendizagem cognitiva da criança.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Segundas feiras período da 
tarde

Imediato se 
houver 

vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SAÚDE MENTAL
Portadores de transtorno 

de ordem mental

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acompanhamento de pacientes em tratamento 
dos transtornos mentais.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Quintas-feiras período da 
tarde

Imediato se 
houver vaga

PRÉ NATAL Gestantes

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acompanhamento médico e multiprofissional a 
fim de oferecer manutenção de saúde materno 

fetal durante todo o período de gestação.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Abertura de pré-natal às 
quartas-feiras no período da 
manhã e acompanhamento 

no período da tarde. 

Imediato se 
houver vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

TESTE DO PEZINHO Recém-nascidos

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acompanhamento de pacientes em tratamento 
dos transtornos mentais.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Realizado a partir de 48 
horas após  o nascimento 

até o 5º dia pós parto

Imediato se 
houver vaga

IMUNIZAÇÃO População geral

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acompanhamento médico e multiprofissional a 
fim de oferecer manutenção de saúde materno 

fetal durante todo o período de gestação.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 9:00 às  16:00

Imediato se 
houver vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONSULTAS MÉDICAS E 
DO ENFERMEIRO. 

Demanda livre para 
consulta médica todas ás 

segundas, terças, 
quartas e sextas - feiras 

no período matutino. 
Acolhimento pelo 

enfermeiro diariamente.

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Acolhimento de todas as queixas e 
direcionamento após triagem de todos os casos.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

A partir das 07:00
Imediato se 
houver vaga

ASSISTÊNCIA AO RECÉM -
NASCIDO E A PUÉRPERA

Direcionamento á 
unidade de saúde em 
livre demanda  para 
coleta do exame do 
pezinho e consulta 

puerperal.

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Compromisso de atendimento preferencial e 
imediato.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Atendimento presencial 
preferencialmente no turno 

matutino para coleta do 
exame do pezinho e 

secagem adequado do 
material

Imediato se 
houver vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

VISITA DOMICILIAR
População acamada e 

domiciliada

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Atendimento ao indivíduo e à família ou à 
coletividade que é prestada nos domicílios ou 

junto aos diversos recursos sociais locais, 
visando a maior equidade da assistência em 

saúde.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Sextas-feiras
Imediato se 
houver vaga

TESTE RÁPIDO População geral 

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

Este capilar com a finalidade de detectar HIV, 
SIFILIS, HEPATITE B E C.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Agendamento em segundas 
feiras no período da manhã.

Imediato se 
houver vaga
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UBSF VILA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO

População geral

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF VILA 

MARIA) – Rua Antônio Carlos Negrão 
Junior, nº 13, CEP 18.301-320, Capão 

Bonito/SP

PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONTROLE E 
TRATAMENTO DAS DOENÇAS BUCAIS, SENDO 

PRIORITÁRIA A ELIMINAÇÃO DA DOR E DA 
INFECÇÃO.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF VILA 
MARIA) – Rua 
Antônio Carlos 

Negrão Junior, nº 
13, CEP 18.301-

320, Capão 
Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 7:00 às  17:00h

Pelo telefone: 07:00 às  
17:00h

Imediato se 
houver vaga
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UBSF JARDIM ALVORADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONSULTAS MÉDICAS E 
DO ENFERMEIRO. 

Demanda livre para 
consulta médica todas ás 

segundas, terças, 
quartas e sextas - feiras 

no período matutino. 
Acolhimento pelo 

enfermeiro diariamente.

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF 

JARDIM ALVORADA) – Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim Alvorada - Capão Bonito/SP -

CEP 18305-090.

Acolhimento de todas as queixas e 
direcionamento após triagem de todos os casos.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF JARDIM 
ALVORADA

Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim 

Alvorada - Capão 
Bonito/SP -

CEP 18305-090.

A partir das 07:00
Imediato se 
houver vaga

ASSISTÊNCIA AO RECÉM -
NASCIDO E A PUÉRPERA

Direcionamento á 
Unidade de Saúde Básica 
em livre demanda  para 

coleta do exame do 
pezinho e consulta 

puerperal.

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF 

JARDIM ALVORADA) – Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim Alvorada - Capão Bonito/SP -

CEP 18305-090.

Compromisso de atendimento preferencial e 
imediato.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

(UBSF JARDIM 
ALVORADA

Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim 

Alvorada - Capão 
Bonito/SP -

CEP 18305-090

Atendimento presencial 
preferencialmente no turno 

matutino para coleta do 
exame do pezinho e 

secagem adequado do 
material

Imediato se 
houver vaga
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UBSF JARDIM ALVORADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ASSISTÊNCIA AO PRÉ 
NATAL.

Agendamento na 
Unidade Básica de 

Saúde. 

Consultas programadas 
mensais, quinzenais e 
semanais conforme a 

idade gestacional.

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1149

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (UBSF 

JARDIM ALVORADA) – Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim Alvorada - Capão Bonito/SP -

CEP 18305-090.

ATENDIMENTO INTERCALADO ENTRE 
CONSULTAS MÉDICA E DE ENFERMAGEM.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

UBSF JARDIM 
ALVORADA

Rua Emídio Pucci
Filho, Jardim 

Alvorada - Capão 
Bonito/SP -

CEP 18305-090.

Abertura de pra natal pela 
enfermagem nas segundas-
feiras de manhã e seguinte 
todas as quintas-feiras de 

manhã.

Imediato se 
houver vaga
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EQUIPE ZONA RURAL VOLANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO

População geral

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 

ZONA RURAL VOLANTE) – – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento odontológico para a população da 
área de abrangência

Promoção de saúde, controle e tratamento das 
doenças bucais, sendo prioritária a eliminação 

da dor e da infecção.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 7:00 às  17:00

pelo telefone: 07:00 às  
17:00

Imediato se 
houver vaga

VACINAS DO PROGRAMA 
NACIONAL DE 
IMUNIZAÇÃO

Morar na área de 
abrangência de 

atendimento e respeitar 
a faixa etária de cada 

imunizante

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 
ZONA RURAL VOLANTE) – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Campanhas e rotina do calendário vacinal do 
ministério da saúde.

O calendário inicia-se a partir do nascimento da 
criança, além da adolescência, fase adulta, 

idosos e gestantes..

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 9:00 às 
12:00- 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga
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EQUIPE ZONA RURAL VOLANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CURATIVO, RETIRADA DE 
PONTOS E SONDAGEM 

VESICAL

Morar na área de 
abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 

ZONA RURAL VOLANTE) – – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento presencial ou visita domiciliar

Conforme prescrição médica ou de enfermagem.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 8:00 às  12:00 e das 

13:00 às 15:300

pelo telefone: 8:00 às  12:00 
e das 13:00 às 15:300

Imediato se 
houver vaga

AFERIÇÃO DE PRESSÃO 
ARTERIAL, PESO, ALTURA, 
TEMPERATURA, GLICEMIA 
CAPILAR, NEBULIZAÇÃO E 

OXIMETRIA

Fazer parte da demanda 
agendada, espontânea 

ou acolhimento

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 
ZONA RURAL VOLANTE) – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento presencial ou visita domiciliar.

Conforme a demanda.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 9:00 às 
12:00- 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga
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EQUIPE ZONA RURAL VOLANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

PRÉ-NATAL
Morar na área de 

abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 

ZONA RURAL VOLANTE) – – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Agendamento programado.

Conforme cronograma estabelecido pelo 
Ministério da Saúde.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 8:00 às  12:00 e das 

13:00 às 15:300

pelo telefone: 8:00 às  12:00 
e das 13:00 às 15:300

Imediato se 
houver vaga

PUERICULTURA
Morar na área de 

abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 
ZONA RURAL VOLANTE) – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

AGENDAMENTO PROGRAMADO.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 9:00 às 
12:00- 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga
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EQUIPE ZONA RURAL VOLANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

SAÚDE DA MULHER                              
COLETA DE PAPANICOLAU

Morar na área de 
abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 

ZONA RURAL VOLANTE) – – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Agendamento programado.

Conforme cronograma estabelecido pelo 
Ministério da Saúde.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento  presencial: 
das 8:00 às  12:00 e das 

13:00 às 15:300

pelo telefone: 8:00 às  12:00 
e das 13:00 às 15:300

Imediato se 
houver vaga

PROGRAMA HIPERDIA
Morar na área de 

abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 
ZONA RURAL VOLANTE) – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

AGENDAMENTO PROGRAMADO.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 9:00 às 
12:00- 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga
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EQUIPE ZONA RURAL VOLANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços  disponíveis
Requisito de 
atendimento

Meio utilizado Compromisso de atendimento Local de acesso Horário de  atendimento Prazo

CONSULTA À DEMANDA 
ESPONTÂNEA MÉDICA E 

DE ENFERMAGEM

Morar na área de 
abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 

ZONA RURAL VOLANTE) – – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Diariamente.

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 8:00 às 
12:00 e das 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga

SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS

Morar na área de 
abrangência da equipe

*Contato por telefone pelo número 
(APENAS INFORMAÇÕES): (15) 3543-1133

• Contato por e-mail (APENAS 
INFORMAÇÕES):

saude@capaobonito.sp.gov.br

* Carta para o seguinte endereço: 
Secretaria Municipal de Saúde (EQUIPE 
ZONA RURAL VOLANTE) – Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, Centro, CEP 18300-335, 

Capão Bonito/SP

Diariamente, coleta de teste rápido de antígeno 
e anticorpo, orientações sobre quarentena e 

contágio, complicações da covid e 
monitoramento

Atendimento com lealdade administrativa, 
assiduidade, pontualidade, obediência, 

discrição e urbanidade. 

EQUIPE ZONA 
RURAL VOLANTE

Rua Marechal 
Deodoro, nº 14, 

Centro, CEP 
18300-335, 

Capão Bonito/SP

Atendimento das 8:00 às 
12:00 e das 13:00 às 15:30

Imediato se 
houver vaga
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TOTAL DE 175 SERVIÇOS DIRETOS 

AO CIDADÃO DE CAPÃO BONITO/SP
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Caro usuário,

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, no intuito de aprimorar este documento,

solicita que eventuais dúvidas, sugestões e críticas quanto à presente versão da

Carta de Serviços sejam encaminhadas ao seguinte e-mail:

comunicacao@capaobonito.sp.gov.br

Sinta-se à vontade para enviar sua manifestação, afinal, ela é

muito importante para nós!
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