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Apresentação 

 
A Carta de Serviços ao Usuário da Prefeitura do Município de Tabaporã é 

uma ferramenta que facilita o acesso do cidadão aos serviços públicos ao 

esclarecer: a) quais são os serviços públicos oferecidos; b) como acessar e 

obter esses serviços; e c) quais são os compromissos e padrões de qualidade 

de atendimento ao público. 

  

Prestando essas informações busca-se promover a eficiência, a qualidade e a 

transparência dos serviços de atendimento, bem como facilitar o acesso do 

público, permitindo ao cidadão que conheça os serviços prestados e como 

acessá-los.  
 

A previsão legal da Carta de Serviços ao Usuário é encontrada no art. 7º da 

Lei nº 13.460/2017:  

 

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.  

 

Participe da construção da Carta de Serviços! Para relatar falhas, problemas e 

dar a sua contribuição sobre como tornar a Carta de Serviços melhor, envie 

sua mensagem para preftaba@hotmail.com. 



Corpo Administrativo 
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Prefeito 

Sirineu Moleta  

 

Vice-Prefeito 

Valdecir Streg 

 

Procurador Jurídico 

Geraldino Viana da Silva 

 

Controladora Geral 

Luciana Siqueira Tamiozzo 

 

Ouvidora  

Denilce Maria da Silva 

 

Secretário de Administração e Planejamento 

Paulo Katsumi Takeda 

 

Secretário de Finanças e Orçamento 

Adair José Schneider 

 

Secretário de Saúde 

Gilberto dos Reis Calado 

 

Secretária de Assistência Social e Cidadania 

Genezi Cordoba de Oliveira 

 

Secretário de Educação e Cultura 

Denivaldo de Souza Oliveira                                          

 

Secretario de Obras e Serviços Urbanos 

Marcelo Eduardo Cavalieri  

 

Secretário de Desporto e Lazer 

Jonir Correia de Andrade                                          

 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 



Estrutura Organizacional 
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Organograma é uma representação gráfica da estrutura hierárquica de uma 

organização, isto é, consiste na configuração global dos cargos e da relação 

entre as funções, autoridade e subordinação no ambiente interno de uma 

instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESPORTO E LAZER 

OUVIDORIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

CHEFIA DE GABINETE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTROLADORIA GERAL 

PROCURADORIA GERAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

VICE PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
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NEGÓCIO: 

Políticas Públicas. 

 

MISSÃO:  

Garantir o desenvolvimento sustentável por meio de políticas públicas 

transparentes e em interação com a comunidade, visando a um menor índice 

de desigualdade social para a atual e futuras gerações. 

 

VISÃO: 

Tornar-se referência em agronegócio sustentável e qualidade de vida. 

 

VALORES: 

Transparência: Dar publicidade e clareza aos atos administrativos. 

 

Equidade: Assegurar atenção às pessoas em igualdade de condições, 

respeitando a individualidade de cada pessoa. 

 

Eficiência: Prestar serviços de qualidade e eficácia, implementando 

inovações. 

 

Ética: Respeitar o indivíduo como um todo, valorizando a mediação e o 

diálogo para a cooperação. 

 

Empatia: Aumentar continuamente a capacidade dos servidores de se 

colocarem no lugar do cidadão. 

 

Comprometimento: Garantir a realização do compromisso assumido. 

 

 

 
 

 

 

Mapa Estratégico do Município 
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SEDE ADMINISTRATIVA – PAÇO MUNICIPAL 

Avenida Comendador José Pedro Dias, nº 979-N, Centro, Tabaporã-MT. 

 (66) 3557-1248 / 3557-1505  

 gabinete@tabapora.mt.gov.br ou preftaba@hotmail.com  

 De segunda a sexta, no período das 7h às 11h e das 13h às 17h 
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Poder executivo 

Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE ADMINISTRATIVA – PAÇO MUNICIPAL 

 
        Avenida Comendador José Pedro Dias, nº 979-N, Centro, Tabaporã-

MT. (66) 3557-1248 / 3557-1505  

         gabinete@tabapora.mt.gov.br ou preftaba@hotmail.com  

        De segunda a sexta, no período das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Prefeitura Municipal de Tabaporã 

PREFEITO 

• SIRINEU MOLETA 

•preftaba@hotmail.com 

•Telefone:(66) 3557-1414 

VICE 

PREFEITO 

• VALDECIR STREG 

•gabinete@tabapora.mt.gov.br 

•Telefone:(66) 3557-1505 

mailto:gabinete@tabapora.mt.gov.br
mailto:preftaba@hotmail.com


 

Carta de Serviço ao Usuário pág.  10 de 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCURADORIA GERAL
 

 

 

Tem entre suas atribuições o controle da legalidade, a defesa da administração 

municipal, do interesse público e também dos direitos constitucionais. Sendo 

de competência do procurador municipal representar judicial e 

extrajudicialmente o município. 
 

Procurador Geral: Geraldino Viana da Silva 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Paço Municipal – Avenida Comendador José Pedro Dias, Nº 979-

N, Centro, Tabaporã/MT, Cep: 78.563-000 

E-mail: dinoviana@yahoo.com.br / procuradoriageral@tabapora.mt.gov.br 

Telefone: (66) 3557-1505 
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CONTROLADORIA GERAL 
 

É atribuição da Controladoria Geral exercer as atividades de controle interno 

em âmbito municipal, orientando os gestores em matéria de legalidade, 

fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, 

informações relativas às atividades examinadas, propiciando, assim, um 

controle efetivo que possibilite a adoção de procedimentos que garantam 

maior eficiência à gestão no atendimento do interesse público. 
 

 

Controladora Geral: Luciana Siqueira Tamiozzo 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Paço Municipal – Avenida Comendador José Pedro Dias, Nº 979-

N, Centro, Tabaporã/MT, Cep: 78.563-000 

E-mail: controleinternotabapora@outlook.com 

Telefone: (66) 3557-1505 
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OUVIDORIA 
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FALE CIDADÃO 

 

A ouvidoria atua no diálogo entre o cidadão e a Administração Pública, sendo o órgão 

responsável por receber denúncias, reclamações, elogios, sugestões e solicitações sobre: os 

serviços públicos prestados, a atuação dos servidores e o uso do patrimônio público. 

Todas as manifestações recebidas são analisadas e encaminhadas às áreas competentes para 

que sejam adotadas as providências necessárias.  

As manifestações recebidas pela Ouvidoria possibilitam a melhoria contínua dos serviços 

públicos, por isso, a participação dos cidadãos é tão importante. 

 

           FAÇA AQUI SUA 
SUGESTÃO, ELOGIO,  

DENÚNCIA OU RECLAMAÇÃO 
Correspondência e Local de Atendimento Físico: Av. Comendador José 

Pedro Dias, nº 979, Centro, Tabaporã/MT.   Cep. 78.563-000 

Acesse: www.tabaporatransparente.com.br/Ouvidoria/Informacao/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE MANIFESTAÇÃO 
Solicitação: comunicação verbal ou escrita que, embora possa indicar insatisfação, necessariamente contém 

um requerimento de atendimento ou de acesso às ações da Administração Pública. 
 

Elogio: demonstração de satisfação ou agradecimento por serviço prestado pela Prefeitura de Tabaporã. 
 

Sugestão: comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada relevante para a melhoria dos 

serviços públicos. 
 

Reclamação: manifestação relata insatisfação em relação às ações e aos serviços públicos, sem conteúdo de 

requerimento. 
 

Denúncia: comunicação verbal ou escrita que indica irregularidade ou indícios de irregularidade na 

administração geral. A denúncia anônima será aceita e processada/investigada. 

 

Informação: comunicação verbal ou escrita por meio da qual o cidadão solicita esclarecimento e/ou 

orientação a respeito de serviços públicos. 

 

Ouvidor Responsável: 
•Denilce Maria da Silva 

Atendimento:  

Segunda a Sexta: 07h às 11h e das 13h às 

17h; Por e-mail e na página da Ouvidoria 

ininterruptamente 24h por dia. 



OUVIDORIA 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NA OUVIDORIA MUNICIPAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 

São de competência da Secretaria de Administração e Planejamento: a gestão do 

Previporã; a confecção do Plano Diretor municipal; a operacionalização dos serviços gerais 

de aquisição, guarda, controle, distribuição e alienação de bens móveis e imóveis municipais; 

e a administração de pessoal, compreendendo recrutamento, seleção, admissão, qualificação, 

alocação, remanejamento, cadastramento, exoneração e a execução da política geral de 

recursos humanos, assim como a elaboração da folha de pagamento do Poder Executivo 

Municipal. 

Secretário Mun. de Administração e Planejamento: Paulo Katsumi Takeda 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Paço Municipal – Avenida Comendador José Pedro Dias, Nº 979-N, Centro, 

Tabaporã/MT, Cep: 78.563-000 

E-mail: p_takeda@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1248 

 

 

 

 

ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Serviços disponibilizados nas áreas de engenharia e arquitetura: 

 Solicitação de vistoria de obra, para fins de liberação de habite-se; 

 Solicitação de alvará de construção; 

 Disponibilização de projeto de arquitetura/engenharia de até 60m² (dois modelos 

somente) exclusivamente para população que comprove baixa renda. 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereços: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 04, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: engenharia@tabapora.mt.gov.br  
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SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento controla a movimentação financeira da 

Prefeitura. Cabe à pasta executar a política fiscal e financeira, acompanhar e controlar a 

execução do orçamento; cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a 

fiscalização tributária. A Secretaria também é responsável por elaborar, em conjunto com os 

demais órgãos do Executivo, a proposta orçamentária anual, assim como preparar balancetes, 

o balanço geral e as prestações de contas de recursos transferidos para o município por outras 

esferas de governo. Além disso, deve processar a despesa e manter o registro e os controles 

contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município. 
 

 

 

Secretário Mun. de Finanças e Orçamento: Adair José Schneider 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Paço Municipal – Avenida Comendador José Pedro Dias, Nº 979-N, Centro, 

Tabaporã/MT, Cep: 78.563-000 

E-mail: financeiro@tabapora.mt.gov.br 

Telefone: (66) 3557-1505 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Carta de serviço ao Usuário pág.  15 de 39 
 

mailto:financeiro@tabapora.mt.gov.br


 

Carta de Serviço ao Usuário pág.  16 de 39 

 

 
 

Serviços disponibilizados pela Coordenadoria de Tributação e Cadastro: 

 

 Emissão de alvarás de localização, de 

funcionamento, de construção e para 

a realização de eventos;  

 Emissão de boleto e parcelamento de 

IPTU; 

 Emissão de boleto de ISQN;  

 Fiscalização Tributária;  

 Negociação para pagamento de 

Dívida Ativa; 

 Nota Fiscal Eletrônica;  

 Cadastro Imobiliário;  

 Emissão de Guia e de Habite-se; 

 Emissão de Guia de IRRF; 

 Emissão de Guia para Gradear 

Terra; 

 Declarações de Residência; 

 Certidão Negativa de Débitos 

Tributários Municipais; 

 Avaliação de Imóvel; 

 Emissão de Guia para Medição de 

Lote; 

 Emissão de Guia para Restituição de 

Receitas 

 

 Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

 Endereço: Paço Municipal – Avenida Comendador José Pedro Dias, Nº 979-N, Centro, 

Tabaporã/MT, Cep: 78.563-000 

 E-mail: tributacaotabapora@hotmail.com 

 Telefone: (66) 3557-1505 
 

 

IPTU  

RETIRE NA INTERNET 
 

 

 

 

 

1º 
•Acesse o site da Prefeitura em: www.tabapora.mt.gov.br/ 

2º 
•No final da pagina principal do site  da Prefeitura click em: Serviços Online 

3º 
•Dentro de "Serviços Online"click em : Cârne de IPTU 

4º 

 

•Digite CPF ou CNPJ ; o Código Numerico que aparece na tela e click em "Pesquisar" 

 

5º 

• Selecione: o Imovel que  deseja quitar o IPTU;  a forma de pagamento se por  "Cota Única" ou 
"Parcelas";  e click  no simbolo de código de barras  IIIIIII em IMPRIMIR  

 
COORDENADORIA DE  

TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 
 

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições: a gestão do 

Sistema Único de Saúde, incluindo atendimento ambulatorial e hospitalar; a 

coordenação de ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e 

ambiental; o estabelecimento de normas para o controle e avaliação das ações 

e serviços de saúde no Município; e o fornecimento gratuito de medicamentos 

básicos, através da rede pública de saúde, de acordo com critérios 

estabelecidos por órgão técnico competente. 

 

Secretário Municipal de Saúde: Gilberto Reis Calado 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Leonor, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000  

- Antigo Restaurante Tamoio. 

E-mail: saude.tabapora.mt@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1753 

 

 

 

 

 

CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 
 

A Central Municipal de Regulação é responsável pela regulação de pacientes 

em Tabaporã, gerenciando vagas hospitalares, consultas, exames e outras 

necessidades de pacientes dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), assim 

como encaminhando os pacientes locais para os municípios de referência 

(Juara, Sinop, Sorriso e Cuiabá). 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Leonor, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000  

- Antigo Restaurante Tamoio. 

E-mail: saude.tabapora.mt@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1753 
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HOSPITAL MUNICIPAL 
 

O Hospital Municipal de Tabaporã, realiza os atendimentos ambulatoriais e 

de urgência e emergência 24 hrs/dia, realizando exames de raio X, 

ultrassonografia, eletrocardiograma, tococardiografia (gestantes), teste do 

coraçãozinho (recém nascidos), partos, cesarianas, cirurgias ambulatoriais e 

internações hospitalares de baixa complexidade, contando com 16 leitos 

habilitados pelo Ministério da Saúde. 
 

Atendimento: Todos os dias, 24 horas 

Endereço:  Avenida Dr. Carlos Vidoto, Nº 1.060, Bloco I, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: hospitalmunicipalcarlosvidoto@outlook.com  

Telefone: (66) 3557-1440 
 

 

LABORATÓRIO MUNICIPAL 
 

O Laboratório Municipal realiza os seguintes exames de análises clínicas: 

hemograma completo, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total e 

frações, enzimas cardíacas, teste de gravidez, amilase, TGO, TGP, ácido 

úrico, PSA, PCR, parasitológico de fezes, urina, tipagem sanguínea, 

creatinina, dengue, uréia, triglicerídeos, COVID-19, testes rápidos de 

hepatites, sífilis e HIV. Atendendo em média 35 pacientes/dia e realizando em 

torno de 2.800 exames/mês, garantindo atendimento rápido aos cidadãos de 

Tabaporã e contribuindo que os pacientes sejam diagnosticados e tratados 

com celeridade. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Av. Dr. Carlos Vidoto, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-

000  - Bloco II ao lado do Hospital Municipal 

E-mail: saudetabapora.mt@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1440 

mailto:hospitalmunicipalcarlosvidoto@outlook.com
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
 

Tabaporã conta com quatro pontos de atendimento em atenção básica, onde os 

cidadãos têm acesso a serviços como curativos, consultas médicas, 

atendimento odontológico, acompanhamento de pacientes com comorbidades 

e/ou doenças crônicas, e campanhas educativas e preventivas. As equipes de 

saúde, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, também realizam visitas e acompanhamento 

domiciliar de alguns pacientes, além de desenvolverem o programa Saúde na 

Escola, com ações orientativas (palestras, apresentação de vídeos e entrega de 

panfletos) e preventivas (atividade física, avaliação antropométrica, avaliação 

odontológica, entre outras). 

 

Confira abaixo o endereço de nossas unidades: 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PFS-I  

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 276, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: unidadedesaudepsf1@outlook.com 

Telefone: (66) 9.9282-0094 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF-III 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Distrito de Nova Fronteira – Zona Rural 

E-mail: unidadedesaudepsf3@outlook.com 

Telefone: (66) 9.9612-8006 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF-IV  

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço:  Avenida Dr. Carlos Vidoto, Nº 1060, Bloco III, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: unidadedesaudepsf4@outlook.com 

Telefone: (66) 9.9675-9624 

 

POSTO DE SAÚDE DE AMERICANA DO NORTE 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Distrito de Americana do Norte – Zona Rural 

E-mail: ubs.americanadonorte@gmail.com 

Telefone: (66) 9.9612-4399 
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CRIDAC 

CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORREA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

/UDR – unidade descentralizada de reabilitação – realiza serviços O CRIDAC

de reabilitação em vários seguimentos, tais como fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia, nutrição e reabilitação física (atividades físicas e academia). O 

CRIDAC dispõe de veículo para translado de pacientes com dificuldades 

motoras e que não possuem meios para se deslocarem, sendo também 

realizados atendimentos de fisioterapia em domicílio, para pacientes 

acamados ou que não estejam em condições de serem transportados até o 

CRIDAC. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço:  Avenida Dr. Carlos Vidoto, Nº 1060, Bloco II, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: cridactabapora@gmail.com                     Telefone: (66) 9.9234-2261 
 

 

FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 
 

 

 

A Farmácia Básica atualiza anualmente a lista de 

medicamentos obrigatórios para atender a rede de 

atenção básica, conforme estabelece o Ministério da 

Saúde. Contando com estoque capaz de atender a 

população de Tabaporã. 

 
 

 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço:  Avenida Dr. Carlos Vidoto, Nº 1060, Bloco II, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: juliana.farmtba@gmail.com                      Telefone: (66) 3557-1090 
 

mailto:cridactabapora@gmail.com
mailto:juliana.farmtba@gmail.com
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CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Central de Imunização municipal foi criada com o intuito de melhor atender 

a população, prestando atendimento ininterrupto das 07h às 17h, 

possibilitando, por exemplo, que mães que trabalham fora possam levar seus 

filhos para vacinar no intervalo de almoço. A central também é responsável 

pelo recebimento, armazenamento, controle de estoque e distribuição de 

imunobiológicos ao Loteamento Urbano de Nova Fronteira, que possui sala 

de vacinação. 
 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 17h  

Endereço:  Avenida Dr. Carlos Vidoto, Nº 1060, Bloco II, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: saudetabapora.mt@hotmail.com 

Telefone: (66) 9.9234-2261 
 

 

 

COORDENAÇÃO DA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 

A Vigilância em Saúde realiza ações de 

orientação, monitoramento e fiscalização nas 

áreas de vigilância epidemiológica, ambiental 

e sanitária. 
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Vigilância Sanitária - Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir  

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. Isto é, objetiva promover e proteger a saúde da população 

por meio de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização, 

capacitação, educação, informação, apoio técnico e fiscalização (nas 

fiscalizações pode haver aplicação de multas, interdição de estabelecimentos, 

apreensão de produtos e equipamentos etc.). 

 

Vigilância Ambiental Tem por finalidade promover o conhecimento,  – 

a detecção e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, 

competindo-lhe as ações de vigilância, prevenção e controle das zoonoses e 

doenças transmitidas por vetores, dos acidentes por animais peçonhentos e 

venenosos, bem como a qualidade da água para consumo humano, 

contaminantes ambientais, qualidade do ar, qualidade do solo, notadamente 

em relação ao manejo dos resíduos tóxicos e perigosos, os desastres naturais e 

acidentes com produtos perigosos. Dentre as ações realizadas destacam-se: 

visitas domiciliares, controle da qualidade da água, controle de qualidade do 

ar, controle de infestação predial, controle de larvas, monitoramento e 

bloqueios químico e mecânico da dengue. 

 

Vigilância Epidemiológica – Conjunto de ações que proporcionam o  

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos. É atribuída à Vigilância Epidemiológica a detecção, a 

organização e a resposta a eventos em emergência em saúde pública, além da 

participação determinante na formulação das políticas públicas, planos e 

programas de saúde. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Dorival De Souza Esquina Com José Bezerra, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: vstabapora@gmail.com 

Telefone: (66) 3557-1387 
 

 

 

 

 
 

 

Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Vigilância Ambiental 
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CENTRAL DE ATENDIMENTO A PACIENTES 

COM SÍNDROME GRIPAL – COVID 19 

 

A Central de Atendimento a Pacientes com Síndrome Gripal – COVID 19 foi 

criada em caráter emergencial e temporário diante da pandemia do novo 

coronavírus, objetivando prestar atendimento individualizado aos pacientes, 

sem colocar em risco a segurança dos demais usuários do SUS. Na central é 

feita a triagem dos pacientes com sintomas de COVID, avaliação médica dos 

mesmos e distribuição de medicações. 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Aos finais de semana 

de acordo com a demanda 

Endereço: Rua Carlos Roberto Platero – frente ao Fórun 

E-mail: saudetabapora.mt@hotmail.com 

Telefone: (66) 9.9620-7186 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem como atribuições 

organizar, desenvolver e manter a Rede Municipal de Ensino, integrando-a às 

políticas e planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sendo responsável por elaborar a 

política educacional do município do Tabaporã, coordenar a sua implantação 

e avaliar os resultados, com o objetivo de assegurar a excelência na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental Público. 
 

 
  

Secretário Municipal de Educação e Cultura: Denivaldo de Oliveira Souza 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Av. Dr. Carlos Vidoto, Nº 360 E, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 

78.563-000 

E-mail: tabapora.smec2020@gmail.com / tabapora.smec@hotmail.com  

Telefone: (66) 3557-1271 / 3557-1511 

 
 

 

mailto:tabapora.smec2020@gmail.com
mailto:tabapora.smec@hotmail.com
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INFORMAÇÕES SOBRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua João Malonyai Filho, nº 404, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78563-000  

E-mail: emmeninojesus2011@hotmail.com  

Telefone: (66) 3557-1708 

ESCOLA MUN. MENINO JESUS 

Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Wilson  Giovedi nº 484, Centro, 

Tabaporã/MT, CEP: 78563-000 

E-mail: eifmrgbaesso@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1664 

ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE 

MARIA ROMANA GAVA BAESSO 

 

Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Primavera s s/nº - Nova Fronteira, 

Tabaporã/MT, CEP: 78563-000  

E-mail: valdecirescola@hotmail.com 

Telefone: (66) 9 9939-1160 ( WhatsApp ) 

ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS 

RODRIGUES 

 

Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua 04 – Americana do Norte,  

Tabaporã/MT, CEP: 78563-000  

E-mail: emlmkonzen@hotmail.com 

ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN 
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Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Acesso Nossa Terra nº 47 – Pai Héroi, Tabaporã/MT, CEP: 78563-000 

E-mail: emmsemensato@hotmail.com 

Atendimento: De 2ºa 6º,  das 7h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Mato Grosso s/nº - Nova Fronteira, Tabaporã/MT, CEP: 78563-000 

E-mail: ceinovafronteira@live.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHÃ 

mailto:emmsemensato@hotmail.com
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BIBLIOTECA E  

COORDENADORIA DE CULTURA 
 

 

A Biblioteca Municipal Dra. Andreia de Carvalho Pereira Furtado, conta com 

um acervo de mais de 8.000 livros, proporcionando fácil acesso da população à 

leitura por meio de empréstimo aos usuários cadastrados. Qualquer cidadão de 

Tabaporã pode se cadastrar, basta ir à Biblioteca portando documento de 

identificação com foto e comprovante de residência. A comunidade também 

pode contribuir com o acervo da Biblioteca Municipal por meio da doação de 

livros e revistas em bom estado de conservação. 

 

A Coordenadoria de Cultura, com sede na Biblioteca Municipal, tem como 

missão desenvolver o potencial artístico e cultural do município de Tabaporã, 

fomentando a cultura em seus diversos segmentos.  

 

Coordenadoria de Cultura/Biblioteca Municipal 
Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Av. Comendador José Pedro Dias, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 

78.563-000 – Praça dos Desbravadores 

E-mail: cultura_cidadebonita@outlook.com 

Telefone: (66) 3557-1611 
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ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS 

1- FESTA JUNINA 

 

2- FESTIVAL DE MÚSICA 

 

3- CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

4- FESTIVAL DE DANÇA 

 

5- 7 DE SETEMBRO 

 
 

6- LIVRO LITERÁRIO 

 
 

7- FANFARRA MUNICIPAL 

 
 

8- DECORAÇÃO NATALINA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESPORTO E LAZER 
 

A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer administra, coordena, incentiva e 

promove o esporte e o lazer, enquanto fomentadores de qualidade de vida. 

Viabilizando o amplo desenvolvimento das manifestações esportivas no 

município de Tabaporã, sendo ofertadas as seguintes modalidades esportivas, 

gratuitamente, para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade: futsal, 

voleibol, jiu jitsu e futebol de campo. Já a promoção do lazer se dá por meio de 

eventos como a Gincana Municipal, os Jogos Escolares da Juventude e a 

Pedalada Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer: Jonir Correia de Andrade 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Av. Comendador José Pedro Dias, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 

78.563-000 - Praça Benedito Wilson 

E-mail: sec.desportotabapora@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557- 1714 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania é responsável pela 

gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), atuando com os 

objetivos de auxiliar no desenvolvimento pessoal, familiar e social dos 

indivíduos, assim como de garantir o atendimento às necessidades básicas do 

cidadão em vulnerabilidade. 

 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania: Genezi Cordoba de 

Oliveira 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Trancredo Neves, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

- Antiga Escola Compartilhada 

E-mail: smastabapora@hotmail.com / crastabapora@hotmail.com  

Telefone: (66) 3557-1669 / 3557-1625 

 

 

HABITAÇÃO POPULAR 
 

A Coordenadoria de Habitação Popular tem a função de desenvolver programas 

e projetos na área da melhoria da qualidade de vida, implementando projetos 

habitacionais por meio da realização de cadastros habitacionais, 

recadastramentos, projetos habitacionais de interesse social e da regularização 

REURB.S. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Trancredo Neves, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

- Antiga Escola Compartilhada 

E-mail: smastabapora@hotmail.com /neidepelle@hotmail.com 

Telefone: (66) 3557-1669 
5 

mailto:smastabapora@hotmail.com
mailto:crastabapora@hotmail.com
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CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA  

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

É a porta de entrada da Assistência Social, uma unidade pública municipal onde 

são ofertados serviços de proteção social básica, com o objetivo de fortalecer a 

convivência familiar e comunitária. O CRAS promove a organização e a 

articulação da rede socioassistencial, possibilitando o acesso de famílias e 

indivíduos aos serviços, benefícios e projetos de assistência social. Sendo 

disponibilizados os seguintes serviços: 

 

: registro de informações que serve como referência para a Cadastro Único

participação em programas sociais de concessão de benefícios, tais como: 

Programa Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 

Tarifa Social - Energia Elétrica e Carteira do Idoso - Transporte Interestadual. 

 

: trabalho social, de caráter Serviço de Proteção Integral à Família

continuado, realizado  com famílias, cuja finalidade é fortalecer a função 

protetiva das mesmas, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e 

usufruto de direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus 

membros. Serviço desenvolvido por meio de: acolhida/recepção das famílias, 

entrevistas e estudo social; visitas domiciliares; orientação e concessão de 

benefícios eventuais; suporte em caso de violência doméstica; busca ativa das 

famílias prioritárias; encaminhamentos para a rede socioassistencial e para 

demais políticas públicas. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Crianças e Adolescentes: a partir dos interesses, demandas e  

potencialidades de crianças e adolescentes, constituir espaço de convivência, 

que possibilite a formação, participação cidadã e o desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia desses indivíduos. 

  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Idosos: 

desenvolvimento de atividades que contribuam para um envelhecimento 

saudável e ativo, com foco em preservar a autonomia do idoso e fortalecer seus 

vínculos familiares e comunitários, prevenindo o surgimento de situações de 

vulnerabilidade e de risco social. 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Trancredo Neves, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

- Antiga Escola Compartilhada 

E-mail: crastabapora@hotmail.com  

Telefone: (66) 3557-1625 

mailto:crastabapora@hotmail.com
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JUNTA MILITAR E ELEITORAL 

Permite que os cidadãos consigam emitir e regularizar documentos pessoais com 

facilidade, realizando os servidos: 

 Alistamento militar;  

 Emissão e regularização de Título Eleitoral; 

 Emissão de documentação de reservista; 

 Emissão de certidões eleitorais e militares. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às17h 

Endereço: Av. Dr. Carlos Vidoto, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-

000 – Praça Paulo Henrique Zendron 

E-mail: jsm17913@gmail.com 

 

 

SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS 
 

Permite que os cidadãos consigam emitir e regularizar documentos pessoais com 

facilidade, realizando os serviços de:  
 

 Emissão de Registro Geral (RG);  

 Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Trancredo Neves, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

- Antiga Escola Compartilhada 

Telefone: (66) 3557-1669  

 

 

CONSELHO TUTELAR 
 

Tem com função agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem 

ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos 

pais/responsáveis ou em razão de sua própria conduta. Atende queixas, 

reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, 

famílias, comunidades e cidadãos. Exerce as funções de escutar, orientar, 

aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. Sendo também função do 

conselheiro atender e aconselhar os pais ou responsáveis pelas crianças e 

adolescentes. Além disso, aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso. 

Os casos atendidos pelo Conselho Tutelar são encaminhados de diversas 

maneiras a depender da situação concreta, podendo haver encaminhamento para 

escolas, delegacias, Unidades Básicas de Saúde (UBS) etc. 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às17h 

Endereço: Av. Dr. Carlos Vidoto, S/N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 – 

Praça Paulo Henrique Zendron 

E-mail: conselhotutelartabapora@hotmail.com     

Telefone: (66) 3557- 1546 / 9.9929-3039 

mailto:conselhotutelartabapora@hotmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É de competência da  

Secretaria de Obras e Serviços  

Urbanos gerir, operacionalizar e  

executar os serviços de iluminação pública;  

saneamento básico; arborização (plantio e poda) de 

espaços públicos; limpeza urbana; pavimentação, recuperação e manutenção 

de vias urbanas e de estradas vicinais; além de ser responsável pelas obras 

públicas municipais.  

 

Secretário Mun. de Obras e Serviços Urbanos: Marcelo Eduardo Cavalieri 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 01 , Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: secretariadeobras.tabapora@hotmail.com      Telefone: (66) 3557-1246 
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SERVIÇOS URBANOS EM GERAL E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 
  

 

Serviços urbanos e de iluminação pública disponibilizados: 

 

 Troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública; 

 Recolhimento de entulho; 

 Coleta e transporte de lixo domiciliar e comercial; 

 Poda de árvores em espaços públicos, canteiros de vias públicas e em esquinas 

(quando as árvores estiverem prejudicando o trânsito de veículos); 

 Limpeza e manutenção de espaços públicos; 

 Assistência em situações de incêndios a propriedades urbanas e rurais, com 

caminhão pipa e maquinário; 

 Pavimentação, recuperação e manutenção das vias públicas urbanas (inclusive 

serviço de tapa buracos); 

 Manutenção da sinalização de trânsito (colocação ou substituição de placas; 

marcações nas vias públicas; pintura de faixas para pedestre); 

 Manutenção e construção de redutores de velocidade do trânsito (lombadas); 

 Rega de vias públicas urbanas não pavimentadas na época de seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 01 , Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: secretariadeobras.tabapora@hotmail.com       

Telefone: (66) 3557-1246 
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MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

 
 

 Serviços disponibilizados para manutenção de estradas vicinais: 

 Pavimentação, recuperação e manutenção das vias (inclusive serviços de 

terraplanagem, patrolamento, encascalhamento, drenagem e compactação do 

solo); 

 Construção e ampliação de estradas, pontes, pontilhões e bueiros; 

 Assistência na desobstrução de estradas, em casos de 

acidentes automobilísticos; 

 Assistência em caso de atoleiro em estradas vicinais; 

 Abertura/reabertura e desbloqueio de estradas vicinais. 
 

 

 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 01 , Centro, Tabaporã/MT, CEP: 78.563-000 

E-mail: secretariadeobras.tabapora@hotmail.com      Telefone: (66) 3557-1246 

 

 

 

SANEAMENTO BÁSICO 
 

 

 

Serviços disponibilizados na área de saneamento básico: 

 

 Inspeções e reparos na rede de água (inclusive hidrômetros, bombas de água etc.); 

 Construção de novas redes de abastecimentos. 
 

Setor de Água e Esgoto – SAE  

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Mateus de Lima Souza, Nº 264-N, Centro, Tabaporã/MT, CEP: 

78.563-000 

E-mail: aguasdetabapora@hotmail.com                Telefone: (66) 3557-1631 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem por meta impulsionar o 

crescimento econômico do Município, buscando atrair investidores e empresas 

que possam gerar empregos, contribuindo com o crescimento de Tabaporã. 

Coordena ainda a política agrícola do Município, prestando assistência e apoio a 

produtores rurais, dando especial atenção à agricultura familiar de gêneros 

alimentícios, inclusive através do planejamento, coordenação e execução de 

programas de capacitação para agricultores.  

 

Secretário Mun. de Desenvolvimento Econômico:   

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 02 e 03, Centro, Tabaporã/MT, 

CEP: 78563-000 

E-mail: umctabapora@gmail.com Telefone: (66) 3557-1083 / (66) 9.9969.4889 
 

 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 

Serviços disponibilizados nas áreas de agricultura e pecuária: 

 Assistência técnica e extensão rural; 

 Serviços de patrulha agrícola mecanizada (gradeação, nivelação, distribuição 

de calcário, silagem, roçadas de pasto, dentre outros) para agricultores 

familiares; 

 Fiscalização do matadouro municipal. 
 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 02 e 03, Centro, Tabaporã/MT, 

CEP: 78563-000 

E-mail: umctabapora@gmail.com 

Telefone: (66) 3557-1083 / (66) 9.9969.4889 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

 Serviços disponibilizados na área de indústria e comércio: 

 Orientação, auxílio para formalização e capacitação para o 

Microempreendedor Individual (MEI);  

 Emissão de Declaração Anual (DASN-MEI) e de guias dos DAS-SIMEI 

(Guia de recolhimento mensal). 
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 02 e 03, Centro, Tabaporã/MT 

E-mail: umctabapora@gmail.com 

Telefone: (66) 3557-1083 / (66) 9.9969.4889 
 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Serviços disponibilizados na área de meio ambiente: 

 Fiscalização ambiental com o objetivo de orientar a população e de coibir 

condutas lesivas ao meio ambiente. 

 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 02 e 03, Centro, Tabaporã/MT,  

E-mail: umctabapora@gmail.com 

Telefone: (66) 3557-1083 / (66) 9.9969.4889 
 

 

 

OUTROS SERVIÇOS 
Outros serviços disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano: 

 Emissão de Certidão uso e Ocupação Solo; 

 Regularização e atualização do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - 

CCIR; 

 Emissão de certidão negativa e pesquisas de pendências/débitos relativos ao 

Imposto Territorial Rural - ITR; 

 Unidade de Serviço Conveniada da Secretaria de Estado de Fazenda - USC 

SEFAZ: emissão de nota fiscal, regularização de pendências, abertura de 

inscrição estadual simplificada, emissão de guias conta corrente, 

renegociação e parcelamento do IPVA e da dívida ativa junto a PGE.  
 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Rua Vilas Boas, Nº 105 E - Sala 02 e 03, Centro, Tabaporã/MT, E-

mail: umctabapora@gmail.com  

Telefone: (66) 3557-1083 / (66) 9.9969.4889 
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EM NOVA FRONTEIRA 
 

 

Todos os serviços ofertados pelas Secretárias Municipais de “OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS” e de “DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO” 

podem ser solicitados presencialmente em Nova Fronteira na Subprefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPREFEITURA 

Atendimento: De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h 

Endereço: Av. Frater Lucas, S/Nº, Loteamento Urbano de Nova Fronteira 

Email: subprefeitura@tabapora.mt.gov.br   
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TRANSPARÊNCIA -    www.tabapora.mt.gov.br

http://201.159.120.64/portaltransparencia/Principal.aspx 
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