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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
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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
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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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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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