
Afinal, o que é a Carta de Serviços? 

A Carta de Serviços ao Usuário está prevista no art. 7º da Lei nº 13.460/2017, 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 apresenta ao usuário: 
 

Os serviços específicos prestados por cada Secretaria que compõe a Prefeitura, 
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. 

 
Canais de Atendimento  

 

 Canais de atendimento ao cidadão podem ser visto e conferidos na página 

principal deste portal transparência ou na Estrutura Organizacional e 

Competências, onde pode-se encontrar os endereços, responsáveis, 

horário de atendimento e forma de contato com cada secretaria do 

município. 

 
 

COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO 
• Atender com respeito e cortesia o cidadão 
• Disponibilizar variados meios de receber as solicitações do cidadão 
• Atender as solicitações encaminhadas à Câmara de maneira célere 
 
PRIORIDADES DE ATENDIMENTO - Lei Federal nº 10.048/2000  
• Idosos 
• Gestantes 
• Lactantes 
• Pessoas com crianças de colo e 
• Portadores de necessidades especiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaria de Administração  

É um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como 

âmbito de ação na Administração o planejamento, a coordenação, a execução e o 
controle das atividades referentes a pessoal, expediente, protocolo, arquivo, compras, 
patrimônio, zeladoria, vigilância, dentre outras. Segue no quadro abaixo os serviços por 
ela prestados: 

                 

Atendimento ao Público em Geral 

Abertura de Processo no protocolo geral do município para os mais variados serviços e 
trâmites legais 

Serviços de registro e manuentção de Recursos Humanos  

Alimentação de sistemas e informações  

Planejamento de ações, legiçãoes e regulamentos em geral 
 

 
 Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 

localizada no Palácio Rio Preto, sito à Avenida Ulisses Guimarães,n.º 390, Centro.  

 Assim como poderá solicitar informações pelo email: 

prefeitura@centenario.to.gov.br pelo telefone 63 3420 -1119. 

Secretária responsável pela pasta: Cyntia Alves da Silva  

Email: cyncentenario@hotmail.com  

 

 

   Secretaria de Finanças  

É um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como 

âmbito de ação nas Finanças públicas e cobranças de taxas e serviços. Segue no quadro 
abaixo os serviços por ela prestados: 

 

Emissão de Certidões de débitos tributários e não tributários 

Emissão de documentos de arrecadação tributária 

Registros de prestadores de serviços do município 

Tratar com os diversos fornecedores de Bens e Serviços ao Município 

Atualização do quadro societário de empresas inscritas no município; 

Atualização de cadastro de empresa inscrita no município; 

Serviços de posturas municipais  

 
Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 
localizada no Palácio Rio Preto, sito à Avenida Ulisses Guimarães,n.º 390, Centro.  

 Assim como poderá solicitar informações pelo email: 

financas@centenario.to.gov.br pelo telefone 63 3420 -1119. 

Secretária responsável pela pasta: José Ludovico  Soares de Brito    

Email: soaresludovico@hotmail.com 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h 

mailto:cyncentenario@hotmail.com


 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO 
O controle Interno é um sistema de fiscalização do Poder Executivo Municipal que 

exerce, na forma da lei, o controle dos atos e procedimentos da Administração direta e 

indireta, visando resguardar o cumprimento dos princípios da administração pública, a 

legalidade, legitimidade e economicidade dos atos. 

O controle pode ser compreendido como uma maneira de fazer com que um 

determinado resultado seja atingido por intermédio da execução de tarefas cujas 

rotinas são predeterminadas em normas.  Segue abaixo parte dos serviços por ela 

prestados: 

 

Fiscalizar a administração pública com o objetivo de assegurar a conformidade das 

operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de 

irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público; 

 

Verificação sistemática da observância aos limites constitucionais de aplicação nas 

áreas de educação e saúde; 

 

Verificação da consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal e 

relatório resumido da execução orçamentária a serem publicados pelos órgãos 

referidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o caso; 

Observância do cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal ao ente; 

 

Coordenar a definição dos sistemas administrativos, com ênfase na identificação 

dos pontos de controle; 

 

Definir e orientar os procedimentos a serem observados pelas unidades por ocasião 

da estruturação e detalhamento das instruções normativas, visando assegurar a 

padronização e facilitar a interpretação dos seus conteúdos; 

 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  



Supervisionar o atendimento às solicitações de informações e de documentos por 

parte da Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, conforme o caso; 

Supervisionar o acompanhamento das auditorias in loco, efetuadas pelo Tribunal de 

contas, conforme normas próprias; 

 

Supervisionar a preparação e o encaminhamento de documentos e informações 

Obrigatórios, inclusive as prestações anuais de contas, das respostas às diligências e 

de todas as peças recursais ao TCE, conforme normas próprias; 

 

Analisar previamente as contas anuais do Poder ou órgão correspondente e emitir 

parecer, nos termos da lei; 

 

Alertar, formalmente, a auditoria administrativa competente para que instaure 

tomada de contas, sempre que tiver conhecimento de qualquer ocorrência; 

Registrar e acompanhar todos os processos que tramitam no TCE, inclusive 

envolvendo as administrações direta e indireta, quando for o caso; 

 

Representar ao TCE, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 

irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário; 

Auxiliar na execução dos trabalhos de auditoria;  

Evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas e suas recomendações;  

Servir de suporte aos relatórios;  

Constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter 

detalhes relacionados com a auditoria;  

Fornecer um meio de revisão por supervisores;  

Determinar se o serviço foi feito de forma adequada e eficaz, bem como julgar 

sobre a solidez das conclusões emitidas;  

Considerar possíveis modificações nos procedimentos de controle adotados, bem 

como no programa de trabalho para o exame subsequente; 

 
Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 

localizada no Palácio Rio Preto, sito à Avenida Ulisses Guimarães,n.º 390, Centro.  

 Assim como poderá solicitar informações pelo 

email:controleinterno@centenario.to.gov.br, ou pelo telefone 63 3420 -1119. 

Secretária responsável pela pasta: Deusivan da Silva Cunha 

Email: controleinternocentenario@hotmail.com  

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

mailto:controleinternocentenario@hotmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO; 

É um órgão ligado ao Executivo que tem por objetivo administrar e normatizar os serviços 

voltados para as áreas de agricultura, pecuária indústria e comércio dentro do âmbito 

municipal promovendo a organização dos serviços, fomentando a produção da agricultura 

familiar através da mecanização agrícola, para pequenos produtores rurais para  

melhor atendimento ao público e regulamentação de acordo com a legislação. Segue abaixo 

parte dos serviços por ela prestados: 

Apoio logistico ao produtor rural 

Preparo de solo/gradagem, distribuição de calcário, plantio 

Abertura de cacimbas; 

Suporte ao produtor com máquinário e   

Transporte de insumos agrícolas, 

Transporte de água;  

Curso e oficinas protocolo do fogo 

Apoio na manutenção de estradas vicinais para escoamento da produção 

 

A Secretaria coloca o seus equipamentos a disposição da população de forma gratuita, 

conforme requerimento e agendamento para contemplação.  

Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 

localizada no na Avenida Ulisses Guimarães esquina com Av. Norte Sul..  
 Assim como poderá solicitar informações pelo email: 

agricultura@centenario.to.gov.br ou pelo telefone 63 3420 -1145. 

Secretário responsável pela pasta: Alonso Soares de Brito  

 

 

 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO; 
 

É um órgão ligado ao Executivo que tem por objetivo administrar serviços, obras e 

assemelhados como base ao planejamento de ações de bem estar e desenvolvimento urbano. 

Segue abaixo parte dos serviços por ela prestados: 

Manutenção de vias públicas 

Construção e manutenção de passeios para os pedestres; 

Construção e manutenção de acesso às propriedades rurais e estradas 
vicinais; 

Construção e manutenção de pontilhões, bueiros e pontes nas estradas 
da zona rural; 

Abertura de estradas particulares na zona rural, dando condições de 
produção e o escoamento da mesma; 

Terraplanagens; 

Serviços de iluminação pública 

Recolhimento de galhos e entulhos no centro da cidade 

Construção, manutenção de praças, canteiros e jardins; 

Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 

localizada no na Avenida Ulisses Guimarães esquina com Av. Norte Sul..  
 Assim como poderá solicitar informações pelo email: 

prefeituracentenarioto@gmail.com, ou pelo telefone 63 3420 -1119. 

 

A presente Secretaria encontra-se sobre responsabilidade do gestor do Executivo 

Municipal.  

 

 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

mailto:prefeituracentenarioto@gmail.com


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
A Secretaria Municipal de Compras e Licitações é o órgão incumbido de planejar, 
executar e coordenar as atividades que visem à aquisição de materiais e serviços do 
Município. 
Segue no quadro abaixo os serviços por ela prestados: 
 
Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores;  

 Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;  

Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em Lei; 

 Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos 
necessários a contabilização e pagamento;  

Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação;  

Elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 
Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações;  

Elaborar contratos administrativos e convênios;  

Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;  

Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;  

Elaborar pedidos de empenho referentes às compras dos processos acima; XI. Gerenciar os 
contratos administrativos;  

Cadastrar fornecedores;  

Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tribunal de Contas; 

Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal na revisão e implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de 
compras e aquisições da Administração Municipal; 

Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de compras da 
Administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal, 
pertinentes à Diretoria de Compras e Licitações;  

Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz da Comissão de 
Licitação;  

Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo 
Municipal;  

Em coordenação com as Secretarias de Planejamento e Gestão e de Finanças, realizar os 
procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a 
execução de suas atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de 
competências;  

Em coordenação com a Procuradoria Geral do Município, programar as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de 
suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa dos interesses da Administração 
Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações de competências;  

Em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, monitorar e avaliar o 
cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade, 
apresentando ao Chefe do Governo Municipal as propostas de decisão e adequação que 
permitam o cumprimento dos compromissos assumidos com a população no Plano de 
Governo;  

Para ter acesso aos serviços o cidadão deve comparecer a sede da Secretaria 

localizada no Palácio Rio Preto, sito à Avenida Ulisses Guimarães,n.º 390, Centro.  

Assim como poderá solicitar informações pelo email: prefcentenario2@gmail.com, ou 

mailto:prefcentenario2@gmail.com


pelo telefone 63 3420 -1119. 

Secretária responsável pela pasta:  Laíres Cardoso de Souza  
Email: compras@centenario.to.gov.br 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

É um órgão do executivo municipal  tem por finalidade normatizar sobre diretrizes, 
políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter 
operacional, para preservação e conservação dos recursos ambientais  

 
 Segue no quadro abaixo os serviços por ela prestados: 

Planeja, coordena, executa e orienta o licenciamento ambiental e os 
demais atos autorizativos de atividades industriais, minerárias, de obras 
civis, de infraestrutura urbanística e saneamento, de comércio, serviços e 
resíduos, de atividades da fauna, flora, aquicultura e pesca. 
 

Planeja e executa as ações de Defesa Civil como combate a queimadas e 
etc;  

 
O cidadão poderá solicitar informações pelo email: prefcentenario2@gmail.com, ou 

pelo telefone 63 3420 -1119. 

Presencialmente poderá dirigir-se à Secretaria de Administração situada no Palácio 

Rio Preto, Avenida Ulisses Guimarães n.º 390 

 

A presente Secretaria encontra-se sobre responsabilidade do gestor do Executivo 

Municipal.  

 

 

SECRERTARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES 
O Órgão responsável pela administração e conservação do sistema viário do município, 
apoio na execução de obras e pavimentação asfáltica, conservação, manutenção e 
utilização de maquinas e veículos da frota municipal, instalação de placas de sinalização 
Promover políticas de apoio ao produtor rural, assistência ao produtor rural;  
 
Segue no quadro abaixo os serviços por ela prestados: 
Conservação do sistema viário municipal;  

Construção e sinalização de pavimentação de logradouros públicos;  

Manutenção de frota municipal incluindo a frota do Transportes Escolar  

 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

mailto:prefcentenario2@gmail.com


 
O cidadão pode acessar os serviços desta secretaria através de agendmento presencial na 
sua sede localizada na Avenida Ulisses Guimarães esq. com Avenida Norte Sul  

 

 A presente Secretaria encontra-se sobre responsabilidade do gestor do 

Executivo Municipal.  

 
 
 
 

CONSELHO TUTELAR  
O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, autônomo, pertencente à administração 
pública municipal e sem função jurisdicional. É regido pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Enquanto órgão colegiado, é caracterizado pela pluralidade de 
membros. No caso, são 5 membros que compõem o Conselho Tutelar. 

O cidadão tem acesso aos serviços deste órgão através dos atendimentos: 
Presencial: Av. Ferreira Araujo – prédio do ANEXO I – s/n centro. 
Telefone: 63 3420-1145 
Email: ctcentenario2018@gmail.com 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

SANEAMENTO  

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento tem por finalidade coordenar a execução 
de projetos e programas que visem o desenvolvimento e o controle das atividades de 
saúde curativa e preventiva, abastecimento de água de boa qualidade, esgoto doméstico e 
despejos industriais. 
Esta secretaria é Gerida pelo Fundo Municipal de Saúde e conta com o seu conselho 

regular que é o Conselho Municipal de Saúde.  

Fundo Municipal de Saúde de Centenário/TO 

Secretário a responsável pela pasta  

Jânio Soares Martins 

 

Número CNES 

9117180 

CNPJ 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 13:30 h 

mailto:ctcentenario2018@gmail.com


12.013.802/0001-15 

Email 

saude@centenario.to.gov.br 

Telefone 

(63) 3420-1145 

Endereço 

RUA FEREIRA ARAUJO S/N 

Unidade Básica de Saúde  - Antonio Gonçalves de Lima  

Telefone 63 3420 1154  - Endereço: Rua Piauí QD 51  

 

2. Identificação dos serviços ofertados 

a)  Regulação e Controle do Sistema de Saúde  

A Regulação garante o acesso da população a diversos procedimentos de especialidades, 

conforme PPI vigente. O custeio da viagem e processo de TFD fica por 

responsabilidade do município, que oferta carro e profissional para o translado de 

pacientes. 

b) Educação em Saúde 

São realizadas, rotineiramente,  ações de saúde na escola, por meio de PSE bem como 

orientações aos usuários do sistema de saúde durante atendimento. Por meio de 

orientações, a equipe de saúde promove a educação à população, garantindo-lhe 

conhecimento necessário para o autocuidado. 

c) Saúde da Mulher –  

São desenvolvidas campanhas especificas para a mulher, em atendimento de rotina nas 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h  



Unidades Básicas de saúde, no qual se observa e realiza acompanhamento de pré-natal, 

coleta de material para exame PCCU bem como realiza mutirões,  como é o caso do 

Outubro Rosa.  O Atendimento pré-natal está conformidade com os protocolos vigentes 

para atendimento de pré-natal,  

d) Atendimento médico e de enfermagem na Atenção 

Básica –  

Diariamente são ofertadas consultas de enfermagem e médico, sendo executado por 

meio de agendamento e demanda espontânea, realizado todos os dias úteis do ano, 

conforme Política Nacional de Atenção Básica. Assim sendo, por meio de equipes de 

saúde a Atenção Básica age no sentido de proteger a saúde da população, realizando, 

para isso, busca ativa, inquéritos bem como acompanhamento de usuários cadastrados 

nas unidades básica de saúde. 

 

e)  Saúde do Homem –  

Os profissionais de saúde desenvolvem ações de rotina para a saúde do homem em 

horário estendido, haja vista que esse público em questão não possui disponibilidade de 

tempo em horas úteis. Também são realizadas campanhas como a do Novembro Azul 

com programação de atendimento para o público em questão. 

Saúde Bucal - A equipe de Saúde Bucal do município promove atendimentos 

preventivos e curativos dentro da Unidade de Saúde do município. Além do 

atendimento aos usuário conforme agendamento e demanda espontânea, destaca-se 

também a presença da equipe em atividades de educação em saúde, seja na escola ou em 

aglomerações.  

Doenças Crônicas Não Transmissíveis/ equipe 

multiprofissioal - Por meio de plano DCNT, o município ofertou grupos de 

idosos bem como grupos multiprofissionais para se trabalhar a educação em saúde. 



Vigilância Sanitária - as atividade da vigilância sanitária transcorreram 

conforme Programação Anual da VISA Municipal. 

Vigilância Epidemiológica - à Vigilância Epidemiológica desenvolve 

atividades de pesquisa e controle de agravos. Por meio dela teve-se em vigor o 

funcionamento dos sistemas de investigações de agravos e óbitos, bem como 

acompanhamento de atividades da endemias. 

Assistência Farmacêutica - por meio de oferta de medicamento à 

população, a Assistência Farmacêutica realiza a entrega de diversos medicamentos, 

todos com registro em programa horus. Destaca-se, entretanto, o fato de, neste serviço, 

haver um investimento municipal de grande escala, haja vista que o recurso destinado 

para manutenção da farmácia não é suficiente. 

Serviços de Média e Alta complexidade. 

Diante da Política Nacional de saúde, que prevê o cuidado e considerando a necessidade 

de atenção de média  e alta complexidade à população, o município assumiu, portanto, a 

responsabilidade de garantir o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento assim como 

atenção ambulatorial de urgência e emergência, ofertados no município ou em unidades 

de referência. 

As ações previstas na programação foram executadas regularmente, haja vista sua 

pretensão de manutenção do sistema de saúde. É válido destacar que o fomento das 

atividades deu-se em decorrência de recursos oriundos do Ministério da Saúde, Governo 

Estadual e Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem a seguinte estrutura: 
 

I – Órgão regulador: 
 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 
 

II – Órgão Cooperador: 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
 

III – Órgão Vinculado: 
 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações  
 

Serviços: 
 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social compete: 
 
I - Planejar, coordenar e executar os serviços relativos aos programas sociais no município; 
 
II – Supervisionar o desenvolvimento dos programas no atendimento das necessidades 
socioassistenciais e socioeconômicas dos usuários do CRAS e comunidade de modo geral; 
 
III – Desenvolver de modo responsável as politicas publicas e seus programas proposto pelo 
Estado/União na garantia de direitos dos que se encontra em estado de vulnerabilidade;  
 
IV – Desenvolver atividades e campanhas de prevenção relativas a não violação de direitos;  
 
V – Executar os recursos financeiros através do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
 

Secretário: Maria da Solidade Soares Brito 

Contato: Telefone: 63 – 3420-1119 
Email: social@centenario.to.gov.br 
Endereço:  

Horário de 
Atendimento: 

Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h 

CRAS Centro de Referencia a Assistência Social  

Descrição: Desenvolve trabalho de caráter social continuado com as famílias de 
referencia através do serviço do PAIF – Programa de Proteção Integral a 
Família e através do serviço de SCFV – Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, com a finalidade de fortalecer e proteger as 
famílias na garantia de seus direitos e prevenir ruptura dos seus vínculos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

auxiliando na melhoria de suas vidas.     

Inclusão: 1- Procurar o CRAS; 
2- Através de visitas domiciliares do assistente Social e Psicólogo 

(busca ativa).  

Público Alvo: Pessoas que se encontra em estado de vulnerabilidade social, econômica 
de vínculos afetivos, violação de direitos e física e discriminatória. 

Requisitos: Documentos pessoais de todos os membros familiares 

Etapas do 
processo: 

1- Atendimento feito pelo Assistente Social e psicólogo para 
acompanhamento familiar e definição de quais serviços ofertados 
pelo CRAS as famílias irão ser incluídas.  

Acesso ao 
serviço: 

Presencial. 

Taxa: Isento 

Previsão de 
atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade de 
atendimento: 

As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas 
por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei 
10.048/2000. 

Endereço do 
Atendimento: 

Av. Tocantins S/Nº Centro – Centenário - TO 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h 

 Cadastro Único – CADUNICO 

Descrição: Cadastro Único  é um instrumento de coleta de dados e informações que 
objetiva identificar famílias de baixa renda sendo requisito para inclusão 
em programas sociais: Bolsa família, tarifa social, beneficio de prestação 
continuada - BPC,  dentre outros.   

Público Alvo: Deve ser cadastradas famílias de baixa renda que ganham até ¼ do salário 
mínimo per capita ou renda familiar de até 3 salários mínimos.   

Etapas do 
processo: 

  1 - Procurar o Cadastro Único  
  2 – Concluído o cadastro é gerado o NIS  

Acesso ao 
serviço: 

Presencial. 

Taxa: Isento 

Previsão de 
atendimento: 

Ordem de chegada 

Prioridade de 
atendimento: 

As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas 
por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei 
10.048/2000. 

Endereço do 
Atendimento: 

Av. Tocantins S/Nº Centro – Centenário – TO 

Horário:  Segunda a Sexta de 07:30 h as 11:30 h e das 13:30 às 18:30 h 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, TURISMO, 
ESPORTE E CULTURA. 

  Compete a Secretaria Municipal de Educação, Juventude, turismo, 

Esporte e Cultura / SEMED. 

•  Desenvolver atividades juntamente com as Unidades Escolares nas 

seguintes modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. 

• Colaborar junto a Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento dadas que venham das suportes ao funcionamento da 

unidade. 

• Cumprir tarefas e determinações pelo Poder Executivo Municipal. 

QUADRO FUNCIONAL DA SEMED 

➢ CME - Conselho Municipal de Educação  

➢ CAE - Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

➢ FUNDEB - Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e, de Desenvolvimento da Educação  Básica e 

de valorização dos Profissionais da Educação. 

➢ Setor de Alimentação Escolar 

➢ Setor de Educação Básica  

➢ Coordenação Pedagógica 

➢ Coordenador de Programas educacionais  

➢ Supervisão Escolar 

➢ Recepcionista  

 

Serviços Ofertados  

CADASTRAMENTO ESCOLAR 

 

➢ A Rede Municipal de Ensino de Centenário – TO não usa serviços de 

cadastro Escolar visando assegurar a inscrição de matricula ao 

educando no processo ensino aprendizagem nas modalidades de 

Educação infantil e Ensino Fundamental. 

➢ As matriculas da Rede Municipal de Ensino são asseguradas as vagas 

nas unidades escolares aos educandos, onde as unidades também 



realizam a  busca ativa, caso os familiares não procurem as unidades 

para efetiva a matricula da criança.  

              Esse processo é realizado tanto na Educação Infantil quanto no 

Ensino          Fundamental. 

➢  Na Educação Infantil, o levantamento dessa demanda é realizado logo 

no encerramento do ano letivo onde priorizamos atendimento de 

crianças de ate 3 anos ( creche) e de 4 e 5 anos na pré – escola, 

procurando sempre atender a meta n° 01 do Plano Municipal de 

Educação Lei n° 413/2019. 

➢ Ensino Fundamental, considerando maior a demanda, logo no 

encerramento do ano letivo divulga-se o período da matricula aos pais 

ou responsáveis ficando assim garantida a vaga ao candidato, não 

necessitando de documentação visto que o aluno já possui seu dossiê 

na unidade. Caso seja novato é exigido a documento necessário. 

➢  Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

Contamos com uma sala com poucos recursos, com a função de auxiliar 

na formação dos alunos em sua plena participação na sociedade e 

em seu desenvolvimento no processo ensino aprendizagem.  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA 

 

 

•  A declaração de Transferência é um documento solicitação pelo pai o 

responsável do aluno onde comprova seus dados pessoais  a série que o 

ano se encontra, permitindo sua matricula em outro estabelecimento com 

um período de validade de 30 dias.   

    Encerrando esse período as unidades escolares emitem o histórico 

escolar dos    alunos às unidades solicitantes, quando o alunos  é 

concluinte, transferido ou desistente, sendo um documento indispensável 

para regularizar e comprovar a vida escolar do aluno. 

       



 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

➢   O Transporte Escolar rural é realizado uma parceria com a Rede 

Estadual e Rede Municipal de Ensino no atendimento aos alunos 

matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamenta (município) e 

Ensino Médio (estado). 

 

 

 

➢ Endereço de atendimento. 

• SEMED: Rua Ferreira Araújo, Quadra 25 lote: 07 

•  Segunda a sexta feira das 07:30 as 13:30. 

•  Telefone: 63-3420-1145 

• Email: centenarioeducar@hotmail.com 

   

 

       

  

•  

   

 


