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APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Inocência/MS está colocando à disposição dos usuários 
do serviço público municipal, a Carta de Serviços. Conforme os moldes da Lei 13.460/2017. A 
nova legislação conclui um conjunto de diretrizes que revolucionam a relação da administração 
pública com a sociedade sob a ótica da transparência como elemento de controle. 

A Carta de Serviços da Prefeitura Municipal de Inocência, disponibilizada no site 
institucional da prefeitura, não apenas cumpre a Constituição Federal (artigo 37, inciso l do 
parágrafo 3º), mas vai além, vem ao encontro do objetivo da gestão municipal de sensibilizar 
as pessoas ao que lhes pertence, por direito, e de partilhar a responsabilidade sobre o que é de 
interesse público. A carta de Serviços possui em seu conteúdo uma série de serviços, indicando 
como o cidadão pode acessá-los. 

O conteúdo disponibilizado é claro e de caráter educativo, para cumprir a função de 
orientar sobre os serviços e incentivar o cidadão a exercer efetivamente o seu papel de controle 
social, portanto, a carta é também um instrumento de transparência da gestão pública e será 
atualizada periodicamente. 

O que é a Carta de Serviços? 

A Carta de Serviços é uma carta-compromisso (instrumento institucional e de 
transparência). Descreve os serviços oferecidos pelo Executivo que têm a responsabilidade de 
orientar sobre as formas de acessá-los. 

Por que a Prefeitura Municipal de Inocência/MS deve adotar? 

Para atender demandas da sociedade com eficiência e efetividade. É uma forma de 
transparência e inclusão no acesso aos serviços prestados pela Prefeitura e de constituir 
referência de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços públicos. 

Qual o objetivo do conteúdo da publicação? 

 Dar acesso efetivo ao cidadão para que ele possa avaliar o desempenho do Executivo 
Municipal. 

 Contribuir para a melhoria dos processos internos. 

 Dar maior legitimidade para que os usuários dos serviços públicos municipais cobrem 
da Instituição a sua missão. 

 Ser um instrumento educativo e elucidativo, para que a sociedade possa exercer o seu 
papel de controle social de forma mais efetiva. 

 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 Conhecendo o Executivo 

 A organização administrativa da Prefeitura Municipal de Inocência/MS, tem suas 
competências atribuídas pela Lei Orgânica do Município e leis específicas que tratam sobre a 
criação, finalidades, estrutura e organização.  
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Composta pelos seguintes órgãos e serviços: 

 
 

 

 

  

Telefone: (67) 3574-1350 ou (67)3574-1040  
 e-mail: gabinete@inocencia.ms.gov  
 Endereço: Rua: João Batista Parreira 
 Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 

 Controle da agenda institucional e das audiências do Prefeito 

 A organização e o controle dos serviços de cerimonial, de recepção às autoridades e 
de atendimento ao público;  

 A promoção e divulgação de fatos e temas de interesse público sobre o Município e 
os serviços municipais;  

 O apoio aos órgãos municipais na divulgação de suas iniciativas, campanhas 
educativas e de esclarecimentos, e em seu relacionamento institucional com a 
comunidade local;  

 A assistência e apoio ao Prefeito na articulação e relacionamento com o Poder 
Legislativo Municipal, órgãos e entidades dos governos federal e estadual, 
associações e empresas do setor privado e instituições e movimentos da sociedade 
civil;  

 

 
Telefone: (67) 3574-1350 ou (67)3574-1040  
e-mail: imprensa@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: João Batista Parreira 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 A coordenação da política de comunicação externa e interna da administração no 

âmbito do Poder Executivo;  

 O desenvolvimento das atividades de cobertura e distribuição de material jornalístico e 

o desenvolvimento de outras atividades afetas à comunicação social, relacionadas à sua 

área de atuação;  

GABINETE DO PREFEITO 

Assessoria de Comunicação Social 

 

Assessoria do Gabinete 
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 A coordenação das atividades de relações públicas, comunicação dirigida e divulgação, 

visando facilitar o acesso da sociedade à informação das práticas governamentais e aos 

cidadãos para que possam formar uma visão completa dos atos e ações institucionais;  

 A assistência ao Prefeito Municipal e os órgãos e as entidades da Administração Pública 

em matéria de sua competência;   

 O desenvolvimento dos serviços de veiculações de atos oficiais do Poder Executivo e 

Legislativo, além de matérias de relevante interesse da comunidade através do diário 

oficial do Município, bem como a manutenção e alimentação de dados e informações 

do site oficial na internet;   

       
  

 

Unidade Municipal de Cadastramento, órgão representante do INCRA no 
Município, realiza o cadastramento das propriedades rurais de Inocência e demais ações 
congêneres, de acordo com a legislação pertinente e as orientações do órgão federal responsável 
por esta atividade. 

                                  

 

 
Telefone: (67) 3574 1350 ou (67)3574 1040 
E-mail: gabinete@inocencia.ms.gov.br  
Endereço: Rua: João Batista Parreira 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 À Junta do Serviço Militar, presidida pelo Prefeito Municipal, compete efetuar o 

alistamento militar dos brasileiros residentes no município e realizar as demais ações 
congêneres, de acordo com a legislação pertinente e as orientações da Circunscrição do 
Serviço Militar, responsável por estas atividades. 

 
 
 

 
Telefone Celular: (67) 8163-1340 Telefone: (67) 3574-1967 
E-mail: conselhotutelar@inocencia@.ms.gov.br 
Endereço: Rua: Viela Estania Amaro Pereira, 282, Centro. 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 

Telefone: (67) 3574 1350 ou (67)3574 1040  
E-mail: gervazio-brito@hotmail.com 
Endereço: Rua: João Batista Parreira   
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 

Conselho Tutelar de Inocência 

Unidade Municipal de Cadastramento - (INCRA) 

Junta do Serviço Militar 
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O Conselho Tutelar, foi instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

pela lei federal nº 8.069/90, em respeito ao preceito constitucional, compreendido do art. 131 
ao art. 140. É órgão público municipal, criado com o intuito de proteger crianças e jovens e a 
resguardar seus direitos com a aplicação e implementação de políticas públicas sociais. 

 
O Conselho deve zelar e fiscalizar os jovens e crianças que se encontram em 

situações degradantes. O ECA atribui também ao Conselho Tutelar em seu art. 136, tais como: 
 
 Efetuar medidas protetivas quando crianças ou jovens estarem sendo ameaçados ou 

sofrerem de alguma forma de violência, omissão ou abuso pelo Estado, sociedade, pais 

ou responsáveis; 

  Orientar os pais ou responsáveis das medidas cabíveis, como: encaminhar a programas 

de proteção a família ou orientação, tratamentos psíquicos, advertências, perda de 

guarda, dentre outras; 

  Devendo para a execução de suas tarefas: 

 Requisitar serviços públicos de outras áreas como a saúde, serviço social, educação, 

previdência, 

 Caso suas decisões sejam descumpridas sem motivos, podem representar perante o 

judiciário. 

  Notificar o Ministério Público (MP) sobre crimes ou infrações administrativas; 

  Conforme determinado judicialmente, deve providenciar as medidas que foram 

aplicadas, podendo ser qualquer delas elencadas no art. 101 do ECA, seja: fazer 

encaminhamento da criança ou adolescente aos pais ou responsáveis, dispor de 

orientações temporárias, matrículas em instituição de ensino, requisição de tratamento 

médico, dentre outras medidas; 

  Se necessário, solicitar certidões de nascimento ou óbito; 

 Assessorar o Poder Executivo de sua localidade em propostas orçamentários que 

envolvam direitos de seus protegidos; 

  Podem representar contra direitos violados através de propagandas, produtos ou 

serviços nocivos à saúde da criança e do adolescente; 

  Representar ao MP quando em ações que envolvam a perda ou suspenção do poder 

familiar. 
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Telefone: (67) 3574 1350 ou (67) 3574-1040 
e-mail: inoprev@inocencia.ms.gov.br  
Endereço: Rua: João Batista Parreira. 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 

Sistema de contribuição Municipal para funcionários efetivos. O seu 
funcionamento é simples: mensalmente, quem trabalha contribui com um percentual específico 
dependendo da faixa salarial. Esse valor será usado para garantir o pagamento de quem já é 
aposentado, enquanto que no futuro você receberá o mesmo benefício depois de aposentar. 

 
 
 

 

 

Telefone: (67) 3574-1350   
E-mail: financas@inocencia.ms.gov.br     
E-mail: licitacao@inocencia.ms.gov.br  
E-mail: compras@inocencia.ms.gov.br          
Endereço: Rua: João Batista Parreira. 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 A promoção, articulação e execução de pesquisas, estudos, análises e diagnósticos 

socioeconômicos do Município;  

 A coordenação da elaboração e monitoramento do Plano Estratégico, Plano Plurianual 
de Investimento e da Programação Anual do Município;  

 A proposição de diretrizes orçamentárias, a coordenação da elaboração do orçamento 
anual e a gestão e execução orçamentárias, em articulação com as demais Secretarias 
Municipais;  

 O monitoramento geral de todos os convênios celebrados entre o Governo Municipal e 
entidades nacionais, internacionais e estrangeiras públicas ou privadas, especialmente 
no tocante ao cumprimento de prazos, contrapartidas, prestações de contas e demais 
exigências necessárias à garantia da conformidade e manutenção das condições de 
habilitação da Prefeitura Municipal;  

 A execução das prestações de contas dos Convênios e Contratos firmados entre o 
Município e a União, Estado ou qualquer outro órgão, bem como controlar os prazos 
de execução dos planos de trabalho, encaminhar as prestações de contas nos prazos 
estipulados, controlar a aplicação dos recursos e orientar sobre a devida aplicação dos 
recursos, 

 A promoção de pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos financeiros, 
tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas públicas, quanto ao 
endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da Prefeitura;  

Setor de Previdência social –INOPREV 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
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 A formulação e execução de políticas financeiras, tributárias e fiscais da Prefeitura, na 
sua área de competência;  

 A normatização e padronização das atividades contábeis e do controle financeiro interno 
das entidades e órgãos do Governo Municipal;  

 A gestão e o controle da execução orçamentária das despesas e receitas da Prefeitura, 
em articulação com as demais Secretarias Municipais e com a Controladoria Geral;  

 A administração da dívida ativa do Município e execução da cobrança amigável, em 
articulação com a Assessoria Jurídica do Município; 

 A prestação de atendimento e informações ao contribuinte em questões de natureza 
financeira e tributária de competência da Prefeitura;  

 A realização da escrituração contábil das despesas, receitas, operações de crédito e 
outros ingressos financeiros da Prefeitura, a inscrição dos débitos tributários na dívida 
ativa e a manutenção e atualização do Plano de Contas do Município;  

 Preparar cronograma financeiro, analisar os saldos de caixa, preparar, orienta e efetuar 
os pagamentos; 

 A preparação de balancetes e do balanço geral da Prefeitura e prestação de contas dos 
recursos transferidos para o Município por outras esferas de poder;  

 

 

 

 
 Receber as solicitações de compras, obras e serviços, devidamente autorizadas e abrir 

os respectivos processos; 
 Consultar o Cadastro e o Apoio à Licitação para o atendimento as solicitações de 

compras, obras e serviços; 
 O procedimento de recebimento da solicitação de compra e realiza a cotação de preços, 

obtendo a média; 
 Execução das atividades de pregão presencial ou eletrônico, quando for o caso, em 

todas as suas fases; 
 Após a contratação, o procedimento e a abertura do processo de compra ou serviço, 

verificando no sistema todos os fornecedores cadastrados 
 A verificação se a especificação do objeto solicitado confere com o produto entregue 

ou serviço prestado e se é compatível com a requisição; 
 O encaminhamento do objeto da compra para a área requisitante ou entregar no local; 
  Realização dos processos licitatórios e a manifestação nas dispensas e inexigibilidades 

nas compras e contratações para órgãos e entidades da Administração Municipal, bem 
como a organização e manutenção do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal; 

 Administração e controle da frota de veículos da Prefeitura para transporte interno e dos 
serviços afins contratados a terceiros;  

 A programação da utilização da frota de veículos da Prefeitura e elaborar normas do uso 
e manutenção; 

Departamento de Compras Licitação 
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 A organizar de todas as informações sobre a frota de veículos, com dados estatísticos 
do consumo de combustíveis, lubrificante, reparos de peças e mão-de-obra; 

 A alimentação no sistema de controle de frota, para cada veículo informações de 
controle que contenha os seguintes dados: tipo de veículo, placa, nome do motorista, 
horário de saída e de chegada, quilometragem, abastecimento, entre outras informações; 

 A manutenção de um rigoroso controle quanto ao consumo de combustíveis e 
lubrificantes da frota, fazendo as devidas anotações e alimentando sistema de frota; 

     A promoção e a distribuição de veículos pelos diferentes órgãos da prefeitura, de 
acordo com as necessidades de cada um em função das disponibilidades da frota; 

    A promoção do recolhimento e conserto dos veículos com problemas mecânicos ou 
acidentados, quando for o caso 

  Responsabilizar-se pela regularização dos documentos, quanto ao licenciamento, 
emplacamento e IPVA; 

 A manutenção de registros diários de ocorrências, tomada providências em caso de 
irregularidades; 
 

 O Cidadão, Empresa e outros podem acompanhar as licitações, editais e contratos 
em andamento e concluídas através do link:   

 
https://web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_inocencia  

 
 

 

Telefone: (67) 3574-1350  
e-mail:  tribucacao@inocencia.ms.gov.br   
e-mail: tributacaoinocencia@issqn.net  
Endereço: Rua: João Batista Parreira. 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs  

 

 

 
Descrição 
1 – O Município de Inocência-MS, através do Setor de Tributação, possui convênio com a 
Receita Federal do Brasil para exercer as atribuições de fiscalização, inclusive de lançamento 
de créditos tributários e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 
2 – Cabe também orientar e verificar o valor da terra nua. 

 

 
 

1 – Emissão de Certidões: 
2 – Certidão Negativa de Débitos; 
3 – Certidão de Venal; 
4 – Certidão de Decadência; 

Setor de Tributação, Arrecadação, Fiscalização e Cadastro 

Atendimento/Fiscalização de ITR: 

Emissão de Certidões e Guias Diversas: 
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5 – Certidão de inscrição municipal (empresas); 
6 – Certidão de baixa de atividade; 
7 – Outras 

 

Etapas do Serviço 

1.    protocolização da solicitação (setor de protocolo); 
2.    análise do pedido; 
3.    cálculo do valor; 
4.    pagamento da taxa; 
5.    emissão do documento/certidão. Cópia de documentos pertinentes ao caso; 
 
Descrição 
  
1 – Emissão de boletos de tributos e guias diversas: 
2 – Boleto/guia de pagamento de IPTU; 
3 – Boleto/guia de pagamento de Contribuição de Melhoria (ex. asfalto); 
4 – Guia de pagamento de ISSQN; 
5 – Guia de pagamento de Alvará de Construção; 
6 – Guia de pagamento de habite-se; 
7 – Guia de pagamento de Alvará (abertura de empresa); 
8 – Guia de pagamento de Certificado de Numeração; 
9 – Guia de pagamento de Corte de Asfalto; 
10 – Boleto/guia de pagamento de indenizações (lotes urbanos); 
11 – Outros. 
 

 

 

Descrição  

1 – análise, cálculo e emissão de guia de pagamento de ITBI urbano; 
2 – Emissão de guia de pagamento de ITBI rural. 

Requisitos para o Acesso  

1 – Requerimento (modelo de requerimento disponível na PMNA); 
2 – Cópia da Matrícula (atualizada); 
3 – Cópia da Escritura de Compra e Venda; 
4 – Cópia de Contrato de Financiamento; 
5 – Cópia dos documentos pessoais do comprador; 
6 – Cópia de comprovante de residência do comprador; 
7 – Cópia de autorização (quando se tratar de loteamento). 
 
 
 
 

ITBI Urbano e ITBI Rural 
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1 – Análise de viabilidade de endereço (JUCEMS); 
2 – Cadastro de novas empresas; 
3 – Alterações cadastrais (endereço, atividade, sócios, etc.,); 
4 – Baixa de empresas; 
5 – Emissão de alvará (presencial ou on-line); 
6 – Emissão de guia de alvará de funcionamento; 
7 – Emissão de guias/taxas de Vigilância Sanitária; 
8 – cadastro e emissão de guias de ISS fixo (profissionais liberais); 
9 – Esclarecimento de dúvidas (presencial, por telefone e e-mail); 
10 – emissão e certidões. 
 
 
 

 

Descrição 

1 – Orientação sobre Nota Fiscal Eletrônica; 
2 – Orientação sobre Livro Eletrônico; 
3 – Alterações cadastrais (endereço, atividade, sócios, etc.,); 
4 – cadastro e emissão de guias de ISS fixo (profissionais liberais); 
5 – Informação sobre legislação do ISSQN; 
6 – emissão e certidões. 
 
Link para emissão de nota fiscal: 
http://portal.issqn.net/tecnosis/Portal.html#versao=37 
 
 
 
 
 
 
Telefone: (67) 3574-1350  
e-mail:  adminitracao@inocencia.ms.gov.br   
e-mail:   rh@inocencia.ms.gov.br  
Endereço: Rua: João Batista Parreira. 
Horário: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 Gestão de pessoas, a coordenação e a execução das atividades de pagamento, 

cadastramento, recrutamento e seleção de pessoal para os órgãos e entidades da 
Administração Municipal; 

 
 Atividades de treinamento, desenvolvimento e valorização profissional e gerencial do 

pessoal da Prefeitura, bem como o apoio à avaliação de desempenho individual e a 
gestão do sistema de carreiras;  

 

Abertura/Alteração/Baixa de Empresa 

Atendimento de ISSQN: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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 A formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e carreiras da 
Prefeitura Municipal, em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município;  

 
 Lotação dos cargos efetivos e comissionados; a organização e manutenção do controle 

de ponto; 
Acompanhe aqui no link:  

 
https://web.qualitysistemas.com.br/cargos_e_salarios/municipio_de_inocencia 

 
 O acompanhamento da regularidade dos recolhimentos das contribuições ao sistema de 

previdência social dos servidores municipais e a administração do programa de 
assistência social, saúde e de perícia médica;   

 
 Extinção de cargos em comissão e funções de confiança e a elaboração dos atos 

respectivos e os de provimento e vacância de cargos e funções públicas; 
 
 Elaboração, acompanhamento, controle e gerenciamento da folha de pagamento; 

Acompanhe aqui no link:  
 

https://web.qualitysistemas.com.br/folha_de_pagamento/municipio_de_inocencia 
 

 O tombamento, registro, conservação e controle dos bens públicos móveis e imóveis da 
Prefeitura;  

 
 A coordenação, a supervisão e o controle de rotinas e procedimentos e administrativos 

vinculados ao patrimônio e aos sistemas de suprimento de bens e serviços, para que os 
órgãos e entidades municipais possam executar suas atividades operacionais de forma 
eficiente; 

Acompanhe aqui no link:  
 

https://web.qualitysistemas.com.br/levantamento_patrimonial/municipio_de_inocencia 
 
 A implantação e o controle de rotinas e procedimentos administrativos vinculados ao 

patrimônio e ao almoxarifado, visando a racionalização, economia e eficiência nos 
gastos com bens materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos da 
administração pública municipal. 
 

 A promoção da transparência dos atos e resultados do Município, estimulando o 
acesso fácil e em tempo real às informações em todo o âmbito do Poder Executivo 
Municipal; 
     Acompanhe aqui no link:  
 

https://www.inocencia.ms.gov.br/portal/transparencia 
 
 A implementação do Modelo de Excelência em Gestão - MEG, que visa a busca 

permanente do processo de autoconhecimento da administração pública municipal, com 
a constituição de um Comitê do MEG, que possibilitará identificar os maiores 
diferenciais competitivos da prefeitura e fortalecê-los, ao mesmo tempo, identificar 
falhas de gestão e corrigi-las;  
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Atendimento (informações) 
Telefone: (67) 3574 2448 
E-mail:   sic@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: João Batista Parreira, 522.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs  

O Portal da Transparência é um espaço na internet dedicado a oferecer dados 
oficiais da Administração Pública para a livre consulta e informação dos cidadãos. 

 
A Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, e o Decreto Federal n° 7185, 

de 27 de maio de 2010, determinam que o Governo Federal, os Estados e os Municípios 
disponibilizem à sociedade, em tempo real, informações detalhadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 

 
No Portal da Transparência estão disponíveis as informações sobre Orçamento, 

Receitas, Despesas, Balanços, Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Contratos 
de Gestão, Compras, Educação Fiscal, Legislação, Funcionário entre outras informações. 
 

Acompanhe aqui  
 
 

 
https://www.inocencia.ms.gov.br/portal/transparencia# 

No Portal da Transparência estão disponíveis informações públicas. Caso seja do 
seu interesse o conhecimento de outras informações, este é o canal. Realize seu cadastro e faça 
a sua solicitação. 

e-SIC Serviço de Acesso de Informação ao Cidadão 
 

Esta ferramenta tem por objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação 
pública. 
Os pedidos de informação poderão ser efetuados por meio FÍSICO na Unidade da Prefeitura ou 
de forma ELETRÔNICA, por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do SIC): 
 

Faça sua solicitação online 
 
 

https://www.inocencia.ms.gov.br/portal/sic 
 

O Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura de Inocência/MS está disponível para 
atendimento ao público desde 20 de Dezembro de 2012, conforme Lei Municipal nº 841/2012, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 397/2015 em atendimento ao art. 9º da Lei Federal 
nº 12.527/2011. 

Portal da Transparência 
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Através deste serviço o cidadão pode solicitar informações, obter orientações 
quanto ao acesso às informações, tramitação de processos e a protocolo de documentos e 
requerimentos. 

 

 

Atendimento presencial 
Telefone: 0800 642 2017   
E-mail:   ouvidoria@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: João Batista Parreira, 522.  
Horário de atendimento: 7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
      
Atendimento online 
    
https://falabr.cgu.gov.br/publico/MS/Inoc%c3%aancia/Manifestacao/RegistrarManifest
acao 
 
O que é uma Ouvidoria Pública? 

 
É uma unidade do setor público, que acolhe as demandas dos cidadãos, zelando pela 

garantia da qualidade dos serviços públicos. É o canal por meio do qual o cidadão pode 
apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre a prestação de 
serviços públicos. A Ouvidoria é um interlocutor entre o cidadão e a administração pública – o 
conjunto dos órgãos, entidades e agentes públicos dos diversos setores de atuação do Estado em 
nível federal, estadual e municipal. 

 
 
Funções da Ouvidoria Pública: 

 
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha o 

caso às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração. A partir das informações trazidas pelos 
cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, providenciar mudanças, assim como apontar 
situações irregulares no órgão ou entidade cuja ação está sendo questionada. Constitui, portanto, 
mais um canal por meio do qual o cidadão participa de forma efetiva no controle social da 
gestão pública. 

São Funções das Ouvidorias Públicas: Reconhecer os cidadãos como sujeitos de 
direito, sem qualquer distinção; ouvir e compreender as diferentes formas de manifestações dos 
cidadãos; Dar tratamento adequado às demandas apresentadas pelos cidadãos, usando 
linguagem clara para explicar seus direitos e as formas de obtê-los. Caracterizar corretamente 
as situações e seus contextos, explicitando as consequências sobre cada caso concreto de sua 
demanda; Demonstrar os resultados produzidos em razão da participação dos cidadãos. Ou seja, 
deve utilizar o conteúdo das solicitações para sugerir mudanças nos processos na administração 
pública, contribuindo para que os agentes públicos providenciem medidas corretivas. 
 

 
Prazos e Respostas 

 

Ouvidora Municipal 
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Cumpridas as etapas de estruturação física e a definição da equipe, é necessário 
estabelecer o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho interno se refere ao processo de 
recebimento, análise, encaminhamento, acompanhamento, resposta e encerramento das 
demandas. Cada Ouvidoria deve estabelecer o modo mais adequado para o encaminhamento 
das manifestações, de acordo com sua organização e necessidades. As manifestações devem ser 
tratadas e respondidas obedecendo ao prazo máximo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 
10 (dez) para oferecer uma resposta conclusiva (Lei nº 12.527, de 18/11/12011). Na 
impossibilidade de oferecer uma resposta neste prazo, a Ouvidoria deve apresentar uma resposta 
intermediária, comunicando ao cidadão quais são as etapas necessárias para uma resposta 
conclusiva. O que significa resposta conclusiva? Ela varia de acordo com o tipo de 
manifestação, como segue: No elogio e na denúncia é a resposta que informa o cidadão sobre o 
encaminhamento de sua manifestação ao órgão competente e encerra o papel da Ouvidoria a 
respeito da questão; Na reclamação e na solicitação é a resposta que informa ao cidadão o 
atendimento da demanda ou a impossibilidade de atendê-la; Na sugestão, é a resposta que 
informa o cidadão sobre a análise e avaliação da questão e os encaminhamentos necessários. O 
quadro a seguir e o fluxograma que o acompanha, oferecem um exemplo das etapas de 
classificação e do fluxo de trabalho interno de uma Ouvidoria. 
 

 

 

 

Telefone:  (67) 3574-1630 
E-mail:   educacao@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Alexandre Batista Garcia, 1111 Centro.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 Cadastramento Escolar  
 Matrícula 
 Educação Especial 
 Declaração de Matrícula 
 Declaração Transferência       
 Histórico Escolar 
 Transporte Escolar Rural E Urbano 

 
 

    
Telefone:  (67) 3574-1092 
E-mail:   ceiolivaltoelias@hotmail.com 
Endereço: Avenida: Alexandre Batista Garcia, 191 Centro.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CEI- Escola Centro Educacional Professor Olivalto Elias da Silva 
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Telefone: (67) 3574-2098 
Endereço: Rua: Albertina Garcia Dias; S/Nº Jardim Bom Jesus.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00 hs às 17:00hs 
        

 

 

Telefone:  (67) 3574-1245 
E-mail:   esportes@inocencia.ms.gov.br       
Endereço: Avenida: Juracy Luiz de Castro, 263 Centro.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 

 

 A realização das diretrizes da política cultural, promovendo o incentivo e o apoio à 
produção cultural nas suas diversas manifestações; 

 O estímulo à produção cultural e a formação de novos artistas; 

 A implementação das diretrizes de Turismo, com vistas a atrair investimentos e 
promover o Turismo visando melhorar a geração de emprego e renda e a qualidade de 
vida à população do Município; 

 O estímulo à participação da população em eventos desportivos e de lazer, promovendo 
competições, cursos e seminários; 

 Promover a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e 
espaços destinados à prática desportiva e de lazer; 

 Promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na utilização 
e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer; 

 A manutenção dos equipamentos e recursos culturais, esportivos e de lazer dos bairros, 
promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades culturais, 
esportivas e de lazer, gerenciando A realização dos eventos municipais nas áreas de sua 
competência; 

 A promoção e coordenação dos serviços de limpeza, conservação, vigilância dos 
espaços de lazer, ginásio de esportes e quadras, entre outros, mantendo a organização, a 
limpeza, conservação e a vigilância;  

 

 

 

Telefone:  (67) 3574 -1950 
E-mail:   saude@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: Duca Valadão, 971 – Jd. Bocaina.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CEINF Margarida Tomázia de Paula (Creche Vó Nona) 
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 A formulação e monitoramento de políticas e planos municipais de saúde, segundo as 
diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e em articulação com as demais Secretarias 
Municipais pertinentes;  

 A coordenação, gestão e avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito 
municipal, participação nos seus diferentes fóruns e comitês e administração do Fundo 
Municipal de Saúde;  

 A promoção de estudos, pesquisas e diagnósticos visando a subsidiar a formulação de 
políticas e planos, a atuação da Secretaria e o aprimoramento do Sistema Municipal de 
Saúde;  

 A promoção e prestação dos serviços de atenção primária e de saúde da família, 
inclusive a gestão das centrais de atendimento ao usuário, no âmbito de atuação da 
Secretaria;  

 A promoção dos serviços de vigilância em saúde nas áreas epidemiológica, sanitária, 
ambiental, alimentar e de doenças endêmicas e realização de campanhas de 
esclarecimento e de imunização, em articulação com os governos federal e estadual;  

 A administração e execução dos serviços de assistência hospitalar, ambulatorial, 
odontológica, farmacêutica e laboratorial, no âmbito de competência do Município, em 
articulação com órgãos competentes do Estado e da União;  

 A execução da política de insumos e equipamentos de saúde, no âmbito municipal;  

 O controle e fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde, no âmbito 
municipal;  

    Agendamento de viagens consultas medicas; 
 Solicitação de pedidos de consulta e exames via SUS 
 Solicitação de pedidos de medicação via SUS 
 Processos de encaminhamentos de cirurgia  

 
 

 
 

Telefone: (67) 357-42264 
E-mail:   saude@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Juracy Luiz de castro - 1189, Centro.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 
 
 
Telefone: (67) 3574-2171 
E-mail:   saude@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Juracy Luiz de castro - 1189, Centro.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 
 

Posto UESF Abadio Garcia Leal 

Posto UESF Bocaina 
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Endereço: Distrito de São Pedro  
E-mail:   saude@inocencia.ms.gov.br 
 
 
 Atenção primaria 

 Serviço de atenção ao paciente com tuberculose 
 Serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento 
 Serviço de controle de tabagismo 
 Serviço de vigilância em saúde 

 Atenção básica 
 Média complexidade 
 Assistência à saúde consulta ambulatorial 
 Assistência à saúde entrega/dispensa de medicamentos 

 Serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento 
 Serviço de controle de tabagismo 
 Serviço de dispensação de órteses próteses e materiais especializados 
 Serviço de laboratório de prótese dentaria 
 Serviço de vigilância em saúde 

 

Tipo Instalação Descrição 
Ambulatorial Clinicas básicas 
Ambulatorial Odontologia 
Ambulatorial Sala de curativo 
Ambulatorial Sala de nebulização 
Ambulatorial Farmácia básica 

 
Convênio Atendimento 

SUS AMBULATORIAL 
SUS SADT 

 
 
 
 
 
 
Telefone: (67) 3574-1950 
E-mail:   visa-saude@inocencia.ms.gov.br  
Endereço: Rua: Duca Valadão, 971 – Jd. Bocaina.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 

Posto UESF Valmir Vieira Lima 

Vigilância Sanitária 
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Ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, 
da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

 Locais de produção, transporte e comercialização de alimentos; 
 Locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos, produtos de 

interesse para a saúde; 
 Locais de serviços de saúde; 
 Meio ambiente; notificações de terrenos baldios; 
  Ambientes e processos do trabalho/saúde do trabalhador; 
 Locais públicos; 

 

 

Telefone: (67) 3574-1950 (67) 3574-2442 
E-mail:  saude@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Pantanal, 165. 
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 
 
 
Telefone: (67)3574-1396 (192) 
E-mail:  saude@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Alexandre Batista Garcia, 627.  
Horário de atendimento:  24 horas/dia (plantão sábados, domingos e feriados) 
  

Conjunto de ações e serviços orientados a desenvolver ou ampliar a capacidade 
funcional e desempenho dos indivíduos, proteger a saúde e prevenir agravos, de modo a 
contribuir para autonomia, acesso à direitos e participação em todas as esferas da vida social, 
ambiente de urgências médicas, atende a todos os tipos de especialidades, enfermidades e 
gravidades em urgência e emergência. 

 

Quando devo ir ao hospital? 

Nem sempre é fácil identificar quando é realmente preciso ir no hospital ou pronto 
socorro, e por isso aqui ficam alguns dos principais sintomas que justificam uma ida à urgência 
ou pronto-socorro: 

 

1. Perda de consciência, desmaio ou confusão mental 

Academia da Saúde 

Hospital e Maternidade de Inocência/MS 
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Quando existe perda de consciência, desmaio, confusão ou tonturas severas é 
importante ir no hospital ou pronto socorro, especialmente se estiverem presentes outros 
sintomas como falta de ar ou vômito, por exemplo. A perda de consciência ou desmaio 
frequente pode indicar a presença de outros problemas mais graves, como doenças cardíacas, 
neurológicas ou hemorragias internas. 

 

2. Acidente ou queda grave 

Se sofreu ferimentos graves ou se se machucou em consequência de um acidente 
ou prática de esporte, é importante ir no hospital se: 

 Bateu com a cabeça ou se perdeu a consciência; 
 Tem algum hematoma extenso ou inchaço em alguma região do corpo; 
 Apresenta algum corte profundo ou sangramentos; 
 Tem dor forte em alguma região do corpo ou se suspeitar de alguma fratura. 

É importante que estes sintomas sejam observados e avaliados por um especialista, 
podendo ser necessário a realização de alguns exames, para evitar que os sintomas piorem ou 
que provoquem sequelas mais graves. 

3. Dificuldade para movimentar um lado do corpo ou dormência 
 

Quando existe perda de memória e confusão mental, diminuição da força e da 
sensibilidade de um dos lados do corpo ou dor de cabeça forte, existem suspeitas de AVC, e 
por isso é muito importante procurar rapidamente ajuda médica. 

 
 

4. Dor forte ou repentina 

Qualquer dor forte que surja sem razão aparente deve ser analisada pelo médico, 
especialmente se não passar após alguns minutos. Porém, existem algumas dores que podem 
ser mais preocupantes que outras, como: 

 Dor súbita no peito, pode ser sinal de infarto, pneumotórax ou embolia pulmonar, 
por exemplo; 

 Em mulheres, dor forte e súbita no ventre pode indicar aborto; 
 Dor abdominal forte pode indicar apendicite ou infecção na vesícula ou pâncreas; 
 Dor forte na região dos rins, pode ser sinal de infecção urinária; 
 Dor de cabeça forte e sem razão pode ser sinal de AVC hemorrágico; 
 Dor forte nos testículos pode indicar a presença de uma infecção nos testículos. 
Nestas situações e especialmente quando a dor não passa ou piora, é indicado ir no 

hospital ou pronto socorro. 
 
 

5. Tosse que piora ao longo do tempo 
 

Quando a tosse persistente não passa ou piora é recomendado consultar o médico 
logo que possível, pois ela pode indicar a presença de doenças respiratórias como gripe, 
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infecção respiratória, pneumonia ou bronquite, por exemplo. Além disso, podem também estar 
presentes outros sintomas como falta de ar, dor no peito ou catarro. 

 
 

6. Febre que dura mais de 3 dias 

A febre é um sintoma comum, que ocorre devido a uma reação de defesa do 
organismo contra alguma infecção, como gripe, meningite, pneumonia, infecções respiratórias, 
infecções urinárias ou gastroenterite, por exemplo. 

Quando a febre é o único sintoma de doença ou quando ela dura à menos de 3 dias, 
não é necessário procurar ajuda médica, sendo indicado esperar mais algum tempo. 

Porém, quando a febre dura há mais de três dias ou quando vem acompanhada de 
outros sintomas como falta de ar ou convulsões, é indicado ir no hospital ou pronto socorro logo 
que possível. 

Sintoma de resfriado, infecções leves, problemas de digestão, pequenos ferimentos 
ou dores leves são sintomas que não justificam uma ida ao hospital ou pronto socorro, sendo 
possível esperar pela consulta do clínico-geral ou do médico regular.  

 
 

O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco consiste na identificação 
por cores, onde cada paciente é classificado dependendo da gravidade do caso, definida pelo 
enfermeiro. O objetivo é priorizar os casos mais graves, dando maior segurança e melhor 
acolhimento aos pacientes. O atendimento é dividido em três etapas, sendo a primeira o 
cadastro, realizada pelo profissional da recepção, a segunda a classificação, com o profissional 
de enfermagem, e a terceira o atendimento com o médico. 
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O paciente é identificado por uma cor, de acordo com a prioridade para o 
atendimento. Para os casos de “emergência”, quando necessita de atendimento imediato, é 
adotada a cor vermelha. Nos casos de “muita urgência”, onde há necessidade de atendimento 
praticamente imediato, a cor é laranja. Casos “urgentes”, nos quais o paciente necessita de 
atendimento rápido, mas pode aguardar, a cor é o amarelo. Nos casos considerados “pouco 
urgentes” e “não urgentes”, onde o paciente pode aguardar atendimento ou pode ser 
encaminhado para atendimento em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), as cores são o verde 
e o azul, respectivamente. 

Esse método já é amplamente utilizado em vários países do mundo. A implantação 
no município foi viabilizada após a realização de cursos de capacitação da equipe de 
profissionais que atuam na rede e adequação dos fluxos de atendimento. Para melhor orientação 
dos munícipes, foram confeccionados banners de identificação para os dois Prontos Socorros, 
com detalhamento de todo o processo de acolhimento. 

 

 

 
 
Telefone: (67) 3574-2062  
E-mail:   social@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: Eulina Paula Rocha, 411. 
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
      
 A formulação, coordenação e execução de políticas e planos municipais de 

desenvolvimento comunitário, de promoção social e cidadania, e do acesso de todos os 
cidadãos a bens, serviços e direitos;  

 A promoção, coordenação e execução de ações e medidas voltadas para o atendimento 
à criança e ao adolescente e para a atenção às famílias e grupos sociais em situação de 
risco;  

 A orientação e prestação de assistência jurídica à população humilda, proporcionando-
lhe acesso à justiça e garantindo a defesa de seus direitos;  

 A implementação, o apoio e o gerenciamento de centros comunitários, núcleos de 
orientação, abrigos e demais instalações e equipamentos com finalidades similares;  

 O planejamento habitacional destinado à população desprovida de recursos financeiros;  
 O mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população 

desprovida de recursos socioeconômicos, transformadas em aglomerados 
populacionais, recenseando seus moradores e detalhando individualmente casos e 
situações específicas;  

 A execução das políticas habitacionais, urbanas e rurais, adequando-as às necessidades 
da população e peculiaridades do Município;  

 O oferecimento de subsídios para a elaboração de normas, rotinas e procedimentos 
necessários à implantação dos projetos habitacionais;  

 A ampliação do acesso a lotes mínimos, dotados de infraestrutura básica e serviços 
públicos;  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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 O estímulo e assistência técnica e material a projetos comunitários e associativos de 
construção de habitação e serviços;  

 A regularização e titularização de áreas ocupadas por população de baixa renda, 
passíveis de urbanização; 

 A articulação com órgãos regionais, estaduais e federais na promoção de programas de 
habitação popular e o estímulo à iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta 
de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população;  

 Estar cadastrado no Sistema Municipal de 
Assistência Social.  
 
 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, segundo a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo 
a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. 

 

Unidade de Oferta 
 

O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
ou nos Centros de Convivência. 

 
 

Público Atendido 
 

                       Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas 
que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que 
cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem 
acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 
 
 
Objetivo 

 
                       O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, 
além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 
sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação 
de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 
 
 
Requisitos para o Acesso 

 
Estar cadastrado no Sistema Municipal de Assistência Social. Para cadastrar: 
 
1.     NIS 
2.    CPF 
3.    Identidade. 
4.    Comprovante de endereço. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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5.    Comprovante de renda. 
 
 
 

 
 
Telefone: (67)3574-2062  
E-mail:   social@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida Três Lagoas, 0 prédio – Centro. 
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
   

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 
Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior 
vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo 
de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. O CRAS promove a 
organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, 
possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se 
tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais. 

 

Como o CRAS é organizado 

Para atender o público em áreas de maior vulnerabilidade social, o CRAS 
Inocência promove ações comunitárias por meio de eventos, campanhas e palestras, atuando 
em parceria com a comunidade para elaborar soluções para combate de problemas bem 
recorrentes, como: 

 Trabalho infantil 
 Baixa oferta de serviços 
 Falta de acessibilidade 
 Violência 
 Ausência de transporte 
 Falta de espaços dedicados à cultura 
 Falta de espaços dedicados ao lazer 
 Entre outros. 

Após o cidadão procurar o CRAS mais próximo de sua cada, provavelmente, ele 
será encaminhado para rede de atendimento socioassistencial e também ser endereçado para 
outras políticas públicas. 

 Documentos necessários para atendimento no CRAS 

Para ser atendido na unidade do CRAS Inocência, o cidadão deve portar alguns 
documentos pessoais e também do grupo familiar. Os documentos podem mudar conforme a 
cidade. Por isso, para dar entrada em algum serviço oferecido pelo CRAS Inocência, é 
necessário apresentar as seguintes documentações originais: 

 Carteira de identidade 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Flavio Lata Ferreira 
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 CPF 
 Título de Eleitor 
 Comprovante de residência, como fatura de água, luz e telefone 
 Carteira de vacinação 
 Título de Eleitor 

 

 
O cadastro do Bolsa Família em Inocência deve ser realizado na unidade do 

CRAS Flavio Lata Ferreira – Inocência. O PBF é um programa de distribuição de renda que 
beneficia as famílias de Inocência com renda mensal inferior a R$ 177,00 por pessoa. 

Para se inscrever no Bolsa Família em Inocência, procure a unidade do CRAS 
Inocência com: 

 Documentos de identificação de todos os membros do grupo familiar; 
 Comprovante de matrícula escolar para crianças e jovens entre 6 e 17 anos de idade; 
 Comprovante de renda de todos os membros economicamente ativos. 

A assistente social de Inocência realizará seu cadastro no CADÚNICO, caso seja 
selecionado pelo MDS, o grupo familiar passará a receber o benefício mensal do Bolsa Família. 

Benefícios sociais oferecidos pelo CadÚnico em Inocência 

O Cadastro Único é a plataforma do Governo Federal responsável pela unificação 
de informações sobre as famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Para ter 
direito aos benefícios sociais, essas famílias devem estar cadastradas no CadÚnico Inocência. 
São consideradas famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou 
que ganham até três salários mínimos de rendimento mental total. 

Os principais benefícios sociais oferecidos pelo CadÚnico Inocência são: Bolsa 
Família 

 Bolsa Verde 
 Telefone Popular 
 Pro Jovem Adolescente 
 Carta Social 
 Programa Minha Casa Minha Vida 
 Brasil Carinhoso 
 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
 Fomento. 
 Recepção e acolhida; 
 Obtenção de informações e dados provenientes de outros serviços socioassistenciais; 
 Encaminhamento para solicitação de BPC – Benefício de Prestação Continuada; 
 Acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família; 
 Orientações e concessão de Benefício Eventual; 
 Visitas domiciliares e acompanhamento familiar; 

CRAS - Bolsa família  
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 Encaminhamento de famílias/individuo para a rede de serviços socioassistencial e outras 
políticas públicas; 

 Articulação e fortalecimento com a rede municipal; 
 Acesso ao Passe Livre; 
 Atividades coletivas em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças, adolescentes e idosos; 
 Encaminhamento para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças, adolescentes e idosos; 
 Técnicos de referência recebem a frequência do SCFV; 
 Reuniões periódicas com os orientadores sociais do SCFV; 
 Estudo de caso; 
 Oficinas com famílias de descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família; 
 Oficinas com famílias acompanhadas PAIF; 
 Atendimento famílias em descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família; 
 Atendimento para solicitação de certidão de nascimento; 
 Orientações e encaminhamento de Gestante para o Grupo de Gestante “Oficina dos 

Sonhos”. 

 
 
 
 

 
Telefone: (67)3574-1396   
E-mail:   desenvolvimento@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Avenida: Alexandre Batista Garcia, 627.   
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
     
 O incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao 

turismo no Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;  
 A captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócios para o Município;  
 A estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a diversificação 

produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial e o desenvolvimento de produtos 
de alto valor agregado e do acesso ao mercado; 

 A formulação e implementação de projetos para incentivar empreendimentos produtivos 
que envolvam a comunidade científica e acadêmica local, para estabelecimento de 
parcerias no sentido de aplicação de ciência e tecnologia para otimizar, modernizar e 
racionalizar processos de produção; 

 A proposição de políticas para o desenvolvimento, indicando alternativas de sua 
viabilidade econômica observadas as normas de preservação e conservação ambiental; 

 O investimento na melhoria dos ambientes institucional e organizacional locais, com 
vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração de investimentos 
para o Município; 

 O incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e diversificação de 
indústrias que utilizem tecnologias e mão-de-obra e insumos locais e o desenvolvimento 
de programas e projetos de fomento a outras atividades produtivas e comerciais 
compatíveis o Município; 

 O incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de atuação e o estímulo 
à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos comerciais e de 
serviços no Município; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
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 O incentivo e orientação ao desenvolvimento do associativismo dos pequenos 
produtores em associações e ou cooperativas para fins de comercialização de produtos 
e serviços relacionados ao agronegócio;  

 A articulação institucional com órgãos e entidades federais, estaduais ou privadas para 
o desenvolvimento de projetos e captação de recursos e incentivos para apoio ao 
segmento do agronegócio, bem como apoio a projetos de comercialização de produtos 
oriundos da produção do pequeno produtor rural; 

 O controle das áreas doadas para as empresas e averiguar as atividades da beneficiária 
e o cumprimento de prazos indicados na legislação pertinente; 

 Apoiar e organizar feiras, exposições, missões técnicas e outros eventos similares, 
visando a divulgação do Município e suas potencialidades; 

 Organizar e manter o Serviço de Inspeção Municipal, para promover a fiscalização e 
inspeção industrial e sanitária, e conceder Alvará de Registro e Certificado de Registro 
dos estabelecimentos e produtos de origem animal; 

 
 
 
 

 
Telefone: (67) 3574-1350 (67) 3574-1040   
E-mail:   infra-estrutura@inocencia.ms.gov.br 
Endereço: Rua: João Batista Parreira, 522. 
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 Serviços públicos urbanos, coleta e destinação de lixo, limpeza e conservação de espaços 

públicos;  
 Controle e fiscalização dos serviços públicos urbanos sob a responsabilidade da secretaria;  

 A organização, gestão, apoio à contratação e a execução dos serviços de coleta, tratamento 
e destinação final de resíduos sólidos;  

 poda de árvores em vias e logradouros públicos;  

 A concessão, autorização e fiscalização de feiras livres, quiosques, ambulantes, festas 
populares, eventos e publicidade em locais e logradouros públicos;  

 Manutenção de cemitérios e coordenação dos serviços de sepultamento;  

 A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos referentes à 
realidade físico-territorial do município e ao uso e parcelamento do solo, visando subsidiar 
as políticas, planos e projetos urbanos e as ações da secretaria;  

 Regulação do uso e ocupação do espaço público e privado do município, bem como a 
coordenação e execução de projetos e ações de regularização fundiária;  

 O licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo urbano, de projetos de loteamento 
e de edificação situadas em terrenos públicos e particulares, de acordo com a legislação e 
as normas municipais;  

 A concessão de habite-se e aceitação de edificações situadas em terrenos públicos ou 
particulares;  

 A vistoria de ocorrências ligadas à estabilidade e segurança de edificações, promovendo o 
licenciamento, a fiscalização e o acompanhamento da recuperação estrutural;  

 A promoção, coordenação e contratação de estudos e projetos de investimento para a 
construção e melhoria da infraestrutura urbana, especialmente o sistema viário de 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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transporte urbano, as redes de águas pluviais, esgotamento sanitário e abastecimento de 
água, e a proteção e contenção de encostas;  

 A promoção, execução e controle de atividades topográficas para obras e serviços a cargo 
da prefeitura;  

 O gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos para as obras municipais;  

 A manutenção e atualização dos arquivos de projetos das obras públicas sob a 
responsabilidade da secretaria;  

 Serviços e do uso de equipamentos de transporte públicos urbanos sob concessão, 
permissão ou autorização;  

 A concessão, permissão e autorização para operação dos serviços e para uso dos 
equipamentos de transporte público urbano, em suas diferentes modalidades; 

 A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos para subsidiar 
a fixação de tarifas e o aprimoramento e adequação do sistema público de transporte 
urbano;  

 A promoção e elaboração, em articulação com os órgãos competentes da prefeitura, da 
especificação técnica de projetos de infraestrutura viária para o sistema de transporte 
urbano;  

  A organização, manutenção e controle dos serviços municipais de iluminação pública, 
limpeza pública e varrição; 

    

Aprovação de Projetos; 

II. Alvará de Construção ou Regularização; 
III. Renovação de Alvará de Construção ou Regularização; 
IV. Habite-se; 
V. Aprovação de Projeto de Obras em Geral; 
VI. Aprovação de Desmembramento; 
VII. Aprovação de Remembramento; 
VIII. Aprovação de Loteamento; 
IX. Certidão de Urbanização; 
X. Certidão de Conformidade; 
XI. Alvará de Demolição; 
 

Descrição 
 Aprovação De Projetos, Alvará, Regularização, Habite-se, Desmembramento, 
Remembramento, Loteamento, Alvará de demolição, Renovação de Alvará, Certidão de 
Conformidade e Certidão de Urbanização. 

 
Requisitos para o Acesso 
Documentação exigida para alvará, desmembramento, remembramento, regularização e 
loteamento. 
1-    Requerimento 
2-    Memorial descritivo/ laudo técnico 
3-    CPF- contratante (cópia) 
4-    ART ou RRT do Profissional 
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5-    Projetos Impressos 
6-    Matrícula atualizada (cópia) 
7-    BIC 
 
Documentação exigida para renovação de alvará: 
1-    Requerimento 
2-    Cópia do alvará 
 
Documentação exigida para o habite-se: 
1-    Requerimento 
2-    Cópia do alvará 
 
Documentação exigida para certidão de conformidade: 
1-    Requerimento (que conste a atividade pretendida) 
2-    Cópia da Matrícula atualizada 
 
Documentação exigida para certidão de urbanização: 
1-    Requerimento 
2-    Matrícula atualizada 
 
Documentação exigida para alvará de demolição: 
1-    Requerimento (que conste a área a ser demolida) 
2-    Matrícula atualizada 
 

 

 

Departamento de Trânsito Municipal de Inocência/MS -DEMUTRAN 

Telefone: (67) 3574-1350 (67) 3574-1040   
E-mail:   demultran@inocencia.ms.gov.br  
Endereço: Rua: João Batista Parreira, 522. 
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 
 A promoção, coordenação e execução, em articulação com os órgãos competentes da 

prefeitura, da elaboração de projetos de engenharia de trânsito para o sistema de transporte 
urbano do município;  

 O planejamento, organização, gerenciamento e fiscalização dos serviços de transporte 
público coletivo, individual, escolar, de fretamento e similares;  

 O planejamento, organização, gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito e do 
tráfego, envolvendo a circulação de veículos e pessoas, a sinalização, o estacionamento 
público e a aplicação de penalidades e recolhimento de multas;  

 A administração, operação, manutenção e comercialização dos equipamentos públicos de 
transportes, como rodoviárias, terminais de transportes, paradas de ônibus e instalações 
similares;  

DEMUTRAN 
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 A promoção, articulação e execução de ações educativas e campanhas de esclarecimento 
relativas ao trânsito e transporte urbanos;  

 

 

 

Telefone: (67) 3574-1350 (67) 3574-1040 
E-mail:   rural@inocencia.ms.gov.br    
Endereço: Rua: João Batista Parreira, 522.  
Horário de atendimento:  7:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs 
 

 A formulação, coordenação e execução das políticas e planos referentes aos serviços 
públicos rurais, de obras de construção e conservação de estradas vicinais, pontes e 
mata-burros; 

 A conservação e manutenção das estradas vicinais, ponte e mata-burros; 

 O controle da frota, visando manter os veículos e máquinas em condições de 
funcionamento; 

 Organizar e manter os serviços de oficina em condições adequadas de funcionamento; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 


