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Endereço da SEMED: Avenida Tancredo Neves , nº 2166, Prédio Drº 
Carpintero – Prefeitura de Ariquemes. 

Fone para contato: (69) 3516-2033

Grupo Controladoria Geral do Município 

À Controladoria Geral do Municipal compete, coordenar e executar o 
controle interno avaliando a eficácia do sistema de controle interno 
através do processo de auditoria contábil, operacional e de gestão, 
elaborando relatórios quadrimestrais de cumprimento de metas do PPA( 
Plano Plurianual) e da LOA ( Lei Orgânica de Ariquemes), recomendando 
medidas voltadas ao seu aprimoramento, fornecendo subsídios para 
elaboração e expedição de normas de controle interno, alertar a 
autoridade administrativa competente, sobre pena de responsabilidade 
solidária quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
avaliar os resultados das entidades conveniadas, públicas ou privadas, 
confrontando a forma de aplicação dos recursos repassados pelo 
município, acompanhar e avaliar a execução orçamentária e o 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito da 
administração municipal, emitir parecer final sobre a auditoria realizada 
nas áreas contábil, operacional e de gestão, abrangendo todas as fases 
do Processo, ou seja, da abertura à liquidação do débito, alertando a 
autoridade administrativa quanto à existência de irregularidade ou de 
ilegalidade em qualquer uma das fases do Processo, verificar 
enquadramento e disponibilidade de Dotação Orçamentária para 
abertura de Processos de compras, bem como, assinar os relatórios de 
gestão fiscal encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado.

Ouvidoria

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestaca
o.aspx?ReturnUrl=%2f

Público Alvo: População em geral.

Onde encontro a Ouvidoria? Temos um atendente na Prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.

A Ouvidoria da Prefeitura de Ariquemes é uma ferramenta de gestão que 
tem como objetivo, viabilizar a participação popular por meio de 
sugestões, reclamações, denúncias, solicitações, ou elogios.

Serviço Online: Sim. Acesse o Sistema  E-ouve pelo link  
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 À Secretaria Municipal de Fazenda compete, observado o Princípio da 
Capacidade Contributiva, planejar, coordenar e executar a política de 
receita do município, promover os registros contábeis referentes à 
execução financeira, orçamentária e patrimonial, bem como à fiscalização 
tributária, participar do processo de planejamento e da elaboração do 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, 
zelar pelo cumprimento das regras e princípios contidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais Legislação pertinente à boa gestão 
econômica e financeira do município, sempre de forma integrada 
ressalvada as competências dos órgãos de controle.

Documento de identificação (RG, CNH, CTPS).

Grupo – Certificados

Participou de um curso, palestra, ou qualquer outra ação da mesma 
natureza e precisa fazer a retirada do seu certificado de participação? 
Não se preocupe a Prefeitura de Ariquemes, disponibiliza um link no Portal 
da transparência, para que você possa fazer a impressão aí mesmo, na 
sua casa. É rápido, simples e Fácil. 

Documentos Necessários: 

Telefone: 156

Telefone para contato: (69) 3516-2039

Grupo – Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ)

Ou o sistema E-sic pelo link 
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplica
coes/esic/frmesic&nomeaplicacao=esic&id_menu=27&qt_acessos=4383

Acesse: http://owl-certificates.herokuapp.com/

Órgão Responsável: CGM– Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes

Endereço: Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional. Prédio da 
Prefeitura Municipal.

Horário de atendimento: Segunda á sexta-feira, das 07hs:30min ás 
13hs:30min.
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Observação: Em caso de contestações administrativas, cobranças 
indevidas, entre outros serviços relacionados ao assunto, o contribuinte 
deve procurar o atendimento pessoal nos guichês da Prefeitura. 
Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07hs:30min ás 
13hs:30min

Grupo – Imposto Territorial e predial Urbano (IPTU)

Para imprimir as guias do imposto, o usuário deve acessar o site da 
Prefeitura, (www.ariquemes.ro.gov.br) e em seguida clicar no link “Receita 
online”. A página será redirecionada e então é só clicar no ícone IPTU 
2017. O contribuinte deve preencher as lacunas com seus dados pessoais 
e os dados do imóvel, como número do setor, quadra, bloco, lote e 
unidade. Vale lembrar que os imóveis que possuem desmembramento, o 
número da UNIDADE muda e varia de 1, 2, 3... e assim por diante.

Público Alvo: A NFS-e será gerada pelos prestadores de serviços e nela 
serão registrados os dados dos tomadores e intermediários dos serviços e 
da prestação dos serviços.
Para ter acesso ao sistema, a Prefeitura de Ariquemes disponibiliza no 
Portal da Transparência uma página completa. Acesse 
http://170.82.43.84:5660/issweb/home.jsf#

A versão “Online” dos carnês de IPTU já está disponível para a impressão 
no portal eletrônico da Prefeitura de Ariquemes.  O objetivo é proporcionar 
mais comodidade ao contribuinte e diminuir as filas nos caixas de 
atendimento.

O sistema também oferece a opção para imprimir a guia do imposto em 
atraso, tanto aqueles em exercício ou os que já estejam em Dívida Ativa.  
O processo é basicamente o mesmo, no entanto é feito no ícone “Emissão 
de Guias”. Lembrando que o montante em atraso não pode ser parcelado 
pelo site, apenas no balcão de atendimento da Prefeitura.

A NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, que servirá 
para registrar as operações de prestação de serviços sujeitos ao Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Ela será gerada e 
armazenada eletronicamente através de solução disponibilizada pela 
Prefeitura de cada município. A emissão da NFS-e é de inteira 
responsabilidade do prestador dos serviços que deverá documentar as 
suas operações via processamento controlado pelo órgão responsável.

Nota Fiscal Eletrônica
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Telefone: (69) 3536-2039

Público Alvo: Moradores de Ariquemes, que residam nas áreas de 
abrangência das respectivas unidades básicas de saúde.

Órgão Responsável: SEMFAZ – Secretaria Municipal de Fazenda

Documentos Necessários: Escritura ou contrato de compra e venda do 
imóvel
Documento de identificação (RG, CNH, CTPS).

Público Alvo: População em geral.

Serviço Online: www.ariquemes.ro.gov.br 

 

Grupo – Saúde

Onde encontro uma UBS? São 11 unidades espalhadas pela cidade. Os 
endereços, bem como os horários de atendimentos podem ser consultados 
pelo link:  http://ariquemes.ro.gov.br/pma-portal/public/noticias/saude

Onde encontro? Guichês de atendimento na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.

Secretaria Municipal de Saúde – (SEMSAU)

  

UBS - Unidades Básicas de Saúde

Em casos de contestação de valores, cobranças indevidas, recalculo 
isenção ou impugnação de IPTU, o contribuinte deve procurar os guichês 
de atendimento da Prefeitura.

O atendimento nas UBS's atua na prevenção de doenças e promove 
hábitos saudáveis na população atendida. Entre os atendimentos médicos 
estão, clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, odontologistas, equipes de 
enfermagem, Unidades de Saúde da Família (médicos generalistas), equipes 
multidisciplinares para atendimento a pacientes psiquiátricos, vacinação 
calendário entre outras campanhas. É a porta de entrada, para 
encaminhamentos aos demais atendimentos do Sistema Público de Saúde 
de Ariquemes. 

ATENÇÃO! 

Vale lembrar que, mesmo com o sistema de impressão pela internet, os 
carnes vão ser entregues nas residências, à exceção dos terrenos não 
edificados.
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Telefone: 
O nº de telefone de cada Unidade, bem como o endereço, pode ser 
obtido pelo link http://ariquemes.ro.gov.br/pma-portal/public/noticias/saude

Documentos Necessários: 

Serviço Online: Não possui serviço online. Os agendamentos podem ser 
feitos em cada Unidade, ou pelo nº de telefone (69) 3516-2143.

UPA – Unidade de Pronto atendimento

 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Documento de identificação (RG, CNH, CTPS ou certidão de nascimento em 
caso de crianças que não possuam o RG) - Cartão SUS (Caso o paciente 
não possua, o mesmo é expedido pela UBS), e comprovante de endereço.

Atendimento Adulto de Urgência e Emergência, Clínico,  em unidades 24 
hrs, com realização de consultas e exames (clínicos, laboratoriais e de raio 
x)

Público Alvo: Qualquer cidadão que se encontre em situação de urgência 
ou emergência que precise de atendimento neste tipo de unidade.

Onde Encontro a UPA? A Unidade de Pronto Atendimento de Ariquemes, 
está localizada na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Hospital Regional. 

Serviço Online: Não possui. 

Telefone: Não há atendimento por telefone.

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG, CNH ou 
CTPS) e cartão do SUS. Caso o paciente não possua, a unidade fará a 
emissão.

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

HMA – Hospital Municipal de Ariquemes

Atendimento 24 horas, para pacientes cirúrgicos ou que precisem de 
internação. 
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Público Alvo: Qualquer cidadão que se encontre em situação de urgência 
ou emergência que precise de atendimento neste tipo de unidade.

Onde Encontro o HMA? A O Hospital Municipal de Ariquemes, está 
localizado na Avenida Tancredo Neves, Bairro Institucional, nº 1370. 
Próximo a UPA. 

Serviço Online: Não possui. 

Telefone: (69) 3536-1019

Serviço Online: Não possui. 

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG, CNH ou 
CTPS), comprovante de residência e cartão do SUS. 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Atendimento clínico e pediátrico, 24 horas, para crianças com quadro de 
média complexidade, além de internações.  

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Público Alvo: Crianças que se encontre em situação de urgência ou 
emergência que precise de atendimento neste tipo de unidade.

HMC – Hospital Municipal da Criança

Horário para visitas: A tarde das 13hs até as 13hs:30min e a noite das 
19hs:30min até ás 20hs

Onde Encontro o HMC? A O Hospital Municipal da Criança, está 
localizado na Avenida Capitão Silvio, Áreas Especiais, nº 3246.

Telefone: (69) 3536-8170
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Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

SAMU – Serviço Móvel de Urgência

Onde Encontro o SAMU? O SAMU está localizado na Avenida Tancredo 
Neves, ao lado do Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como 
objetivo chegar precocemente à vítima após a ocorrência de alguma 
situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, 
traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

Telefone: 192

Público Alvo: Qualquer pessoa (Adulto ou criança) que se encontre em 
situação de urgência ou emergência que precise de atendimento neste 
tipo de unidade.

Serviço Online: Não possui. 

O Centro de Parto Normal de Ariquemes é um local exclusivo para atender 
as mães que desejam dar à luz naturalmente. Todos os detalhes foram 
pensados para que as mulheres tenham a experiência do parto normal 
com o carinho e segurança. Além das instalações específicas, as mamães 
contam também, com uma equipe médica especializada. 

CPA – Centro de Parto Normal

Onde Encontro o CPA? Na Av. Tancredo Neves, anexo ao Hospital 
Municipal.

Serviço Online: Não possui. 

Telefone: (69) 3536-5651

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Público Alvo: Mulheres quem precisem de atendimento neste tipo de 
unidade. O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de Saúde.
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Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

CAD – Centro de Apoio e Diagnóstico

O Centro de Apoio e Diagnóstico disponibiliza para a população exames 
como: Retossigmoidoscopia, Colonoscopia, Endoscopia, Mamografia Digital, 
Ultrassonografia, Ecocardiograma, Eletroencefalograma e 
Eletrocardiograma. Hoje, é referência  na região do Vale do Jamari.

Público Alvo: Adultos e crianças que precisem de atendimento neste tipo 
de unidade. O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de 

Telefone: 

CID – Centro de Internação Domiciliar

Onde Encontro o CAD? Anexo ao Hospital Municipal – Avenida Tancredo 
Neves, nº 1370, setor Institucional

O Centro de Internação Domiciliar (CID), atende a comunidade por meios 
de atendimento domiciliar á pacientes com ausência de condições física 
parcial ou total e que necessitam de deslocamento até um centro 
hospitalar. 

Público Alvo: Adultos e crianças que precisem de atendimento neste tipo 
de unidade. O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de 
Saúde.

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

O CID disponibiliza acompanhamento com médicos, técnicos em 
enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e nutricionistas, além 
de medicamentos.  

Serviço Online: Não possui. 
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Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Onde Encontro o CAPS? Rua Papoulas, nº 2325 - Setor 04

O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma estratégia de 
atenção fundamental para a identificação das necessidades assistenciais, 
alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e 
terapêuticas, se e quando necessárias, conforme cada caso. 

Saúde.

Serviço Online: Não possui. 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. 

Onde Encontro o CID? Rua Democratas, nº 3592, Setor Institucional.

O CAPS é um serviço de atenção a pessoas com necessidades 
relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, 
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo 
etc, e pessoas com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias 
psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas.

Público Alvo: Adultos que precisem de atendimento neste tipo de unidade. 
O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de Saúde.

Telefone: (69) 3636-0564

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

Serviço Online: Não possui. 

 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Telefone: (69) 3536-3501

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 
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CER – Centro Especializado em Reabilitação

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

O Centro Belmira passou a funcionar no município, em março de 2008. O 
complexo é voltado ao atendimento de pessoas portadoras de 
deficiências. O atendimento é feito por profissionais altamente qualificados. 
São oferecidos tratamentos terapêuticos nas áreas de fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia, ortopedia, otorrinolaringologia e terapia 
ocupacional.

Onde Encontro o CER? Avenida JK, nº 2436, Setor 04.

 Serviço Online: Não possui. 

Telefone: (69) 3536-7214

Público Alvo: Adultos e crianças que precisem de atendimento neste tipo 
de unidade. O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de 
Saúde.

 

O Centro de Especialidades médicas de Ariquemes foi criado para 
atender pacientes que necessitem de atendimento médico especializados, 
no tratamento e acompanhamento de diversas doenças e traumas. Entre as 
especialidades estão, ginecologista, otorrinolaringologista, mastologista, 
oftalmologista, cardiologista, angiologista e ortopedista. 

Serviço Online: Não possui. 

 

Onde Encontro o CER? Rua Cardeal, nº 1246 - Setor 02

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Telefone: (69) 3536-3072

Público Alvo: Adultos e crianças que precisem de atendimento neste tipo 
de unidade. O encaminhamento será feito pelas Unidades Básicas de 
Saúde.

CEA – Centro de Especialidades de Ariquemes. 
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Público Alvo: Paciente com prescrição médica de profissional da rede 
municipal para o material pleiteado.

Onde Encontro a Farmácia Municipal? Avenida Tancredo Neves, nº 1370 - 
Setor Institucional – em anexo ao prédio da Prefeitura. 

Solicitação e/ou Reclamação sobre a falta de algum remédio, Insumo, 
fraldas, alimentação enteral, etc (distribuídos pelo SUS) .

Serviço Online: Não possui. 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), cartão do SUS e receita médica. 

Telefone: (69) 3516-2000 

Medicamentos – Farmácia Municipal 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

Documentos Necessários: Documento de identificação válido (RG ou 
Registro de Nascimento), comprovante de residência e cartão do SUS. 

ZOONOSES– Centro de Controle de Zoonoses

Público Alvo: Animais domésticos.

Telefone: (69) 3536-3276

Serviço Online: Não possui. 

Onde Encontro o CCZ? Rua Perimetral Leste, 2884. Apoio Social.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é o órgão da Secretaria 
Municipal de Saúde, que administra campanhas e ações para o controle 
de doenças que podem ser transmitidas dos animais para os serem 
humanos como:  Leptospirose, Doença de Chagas, Febre Maculosa, Raiva, 
Dengue entre outras.
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Horário de atendimento: Das 07hs30min até as 13hs:30min 

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes

 

Gerência de Vigilância Sanitária

A Gerência de Vigilância Sanitária tem por objetivo, o desenvolvimento de 
ações que possam garantir que os produtos, assim como serviços 
prestados tenham um nível de qualidade que elimine ou minimize a 
possibilidade de ocorrência de efeitos nocivos à saúde provocados pelo 
consumo de bens e da prestação de serviços impróprios.
As ações são de caráter educativo (preventivo), normativo 
(regulamentador), fiscalizador e em última instância, punitivo.

Documentos Necessários: 

Público Alvo: Estabelecimentos em geral

Onde Encontro a GVS? Rua Perimetral Leste, 2884. Apoio Social – em anexo 
ao CCZ

Ÿ Índice de Documentação
Ÿ Declarações e Requerimentos

Serviço Online: Sim! Neste link Sim! Neste link http://ariquemes.ro.gov.br/pma-
portal/public/unidades/saude/vigilancia-sanitaria você terá acesso á 
vários documentos, tais como: 

Ÿ Limpeza de Caixa d água
Ÿ Tabela - Risco Sanit. + Ativ. + Competência

Ÿ Documentos para Licenciamento Sanitário 2019 

Documentos Necessários:  

Ÿ Cartilha de Vigilancia Sanitaria

Ÿ Acervo de Legislações Municipais VISA
Ÿ Cartilha Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Telefone: (69) 3536-3196

Órgão Responsável: SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde de 
Ariquemes.

Ÿ Boas práticas de manipulação de alimentos

Ÿ Portal ANVISA Diário Oficial dos Municípios de Rondônia

Horário de atendimento: Das 07hs30min até as 13hs:30min 
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Conselho Tutelar 

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

Serviço Online: Não.

Grupo – Assistência Social

Documento – Emissão da Carteira de Identidade. 

Para garantir mais acesso do cidadão à carteira de identidade, a 
Prefeitura de Ariquemes firmou termo de compromisso com a Polícia Civil e o 
Governo do Estado. A emissão do RG passou a ser feita na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de agendamento, no 
Instituto de Identificação Civil e Criminal ―Engrácia da Costa Francisco. É 
rápido, simples e prático. 

Público Alvo: População em geral. 

Secretaria Municipal de Dezenvolvimento Social (SEMDES)

Documentos Necessários: Registro de Nascimento, comprovante de 
residência e 02 fotos 03X04

Onde Encontro o Instituto? Av. Jamari 4615, Setor 02, Ariquemes – RO.

Telefone: (69) 3536-0206 

Público Alvo: Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Onde Encontro o Conselho Tutelar? Avenida Tancredo Neves, próximo a 
Biblioteca Municipal. 
Serviço Online: Não.

Telefone: (69) 3535-2823   Plantão  (69) 8487-7725 

O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela 
sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os 
conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em 
conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício 
efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e 
quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).
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Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) parte da 
concepção de que o ciclo de vida familiar tem estreita ligação com os 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias 
aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutura-se, 
assim, como porta de entrada dos usuários da política de assistência 
social para a rede de Proteção Básica e referência para 
encaminhamentos à Proteção Especial.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

Telefone: (69) 3536-0508 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS –SCFV

Onde Encontro o CRAS? Avenida Jamari - Setor 02

Serviço Online: Não.

Documentos Necessários: Registro de Nascimento, comprovante de 
residência e 02 fotos 03X04

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)atua como a principal 
porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dada sua 
capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de 
serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco 
social. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS 
possui a função de gestão territorial da rede de 102 

17



Serviço Online: Não.

As atividades são desenvolvidas através do CRAS nos Centro de 
Convivência Idade Viva e Espaço conviver. No Centro de Convivência 
Idade Viva a oferta do Serviço se dá diretamente ao público idoso, onde 
há oferta de diversas atividades aos usuários dentre estas: aulas de 
alfabetização; hidroginástica, ginástica Laboral, e em aparelhos; 
atividades lúdicas, jogos, danças, Teatro, música, pintura em tecidos, 
inclusão digital com aulas de informática e uso de celular digital, consulta 
médica, coleta de exames laboratoriais, fisioterapia, atendimento 118 
psicológico em grupo, Palestras, ações de Cidadania, passeios, café da 
manhã e almoço diariamente, além de orientar sobre os direitos e 
benefícios assegurados e encaminhar quando há necessidade para os 
setores responsáveis, buscando proporcionar maior qualidade de vida a 
uma parcela cada vez crescente da população.

ciclos de vida de desenvolvimento das pessoas que as compõem. Seu foco 
é a oferta de atividades de convivência e socialização, com intervenções 
no contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a fortalecer vínculos e 
prevenir situações de exclusão e risco social.

Telefone: (69) 3536-0508 

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Onde Encontro o SCFV? Avenida Jamari - Setor 02

PROGRAMA BPC – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a 
permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 
a 18 anos, que recebem o Beneficio de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC). Isso é feito por meio de ações intersetoriais com a 
participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. É uma 
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iniciativa interministerial, que envolve os ministérios do Desenvolvimento 
Social e Combate á Fome (MDS), Educação (MEC), Saúde (MS) e a 
Secretaria de Direitos Humanos(SDH). 

Entre os principais objetivos estão à identificação das barreiras que 
impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e 
adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações 
intersetoriais, envolvendo as políticas de Assistência Social, de Educação, 
de Saúde e de Direitos Humanos. Para identificar essas barreiras, são 
aplicados questionários aos beneficiários durante visitas domiciliares. 
Posteriormente, é realizado o acompanhamento dos beneficiários e de suas 
famílias pelos técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos gestores do 
Programa. 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é um 
benefício individual, não vitalício e intransferível. Instituído pela 
Constituição Federal de 1988, ele garante a transferência de 01 (um) 
salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir 
meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família.

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Onde Encontro o BPC? Avenida Jamari - Setor 02

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Serviço Online: Não.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

Telefone: (69) 3536-0508 

O Projeto Criança Feliz visa orientar os pais ou cuidadores de crianças de 
0 a 3 anos e de crianças de ate 06 anos que recebem auxilio do BPC, 

PROGRAMA - Criança Feliz
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Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

sobre seu desenvolvimento infantil integral da primeira infância. 

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

Serviço Online: Não.

Onde Encontro? Avenida Jamari - Setor 02

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Telefone: (69) 3536-0508 

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Cadastro Único

Onde Encontro? Avenida Jamari - Setor 02

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um 
instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica 
dessa população. Nele são registradas informações como: características 
da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de 
trabalho e renda, entre outras.  

Telefone: (69) 3536-0508 

Serviço Online: Não.

Visa também apoiar as gestantes e a família na preparação do 
nascimento da criança e nos cuidados parentais. Colaborar no 
fortalecimento dos vínculos e o papel da família para o desempenho da 
função de cuidado, proteção e educação da criança. 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.
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Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. 

Bolsa Família

O programa funciona com transferência direta de renda que beneficia 
famílias extremamente pobres (com renda mensal de até R$ 89,00 por 
pessoa) ou pobres (com renda mensal de R$ 89,01 a R$ 178,00 por 
pessoa), identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. Em Ariquemes, há cerca de 4.060 famílias beneficiárias do 
Bolsa Família.

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Onde Encontro? Avenida Jamari - Setor 02

O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza 
e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui 
três eixos principais:  Complemento da renda, acesso a direitos — as 
famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades). Tem 
capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de 
estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem 
a situação de vulnerabilidade e de pobreza. 

Serviço Online: Não.

Telefone: (69) 3536-0508 

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social.
 

De acordo a Lei Federal nº 12.435, de 06 de Julho de 2011, o Centro de 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
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Telefone: (69) 3536-8098 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS é a unidade 
pública estatal de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção 
social especial.

Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Quadro 59 – Serviços Socioassistenciais do CREAS 

Onde Encontro? Avenida Jamari - Setor 02

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Serviço Online: Não.

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Órgão Responsável: SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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Ÿ Licença Municipal de Extração Mineral
Ÿ Certidão de Inexigibilidade de Licença

Ÿ Autorização Ambiental - Uso de áreas verdes, Corte de Árvores, 
Intervenção em APP, Limpeza desassoreamento de nascentes, Escavação 
de Tanque seco.

Ÿ Fiscalização e monitoramento de Reserva Ambientais de Ariquemes, e 
APP's.

Ÿ Disponibilização de espaços públicos para entretenimento, lazer, cultos 

Ÿ Certidão de viabilidade Ambiental,

Social. 

Grupo – Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA)

 
Entre as atividades principais estão:

Ÿ Recolhimento de enxame de abelhas
Ÿ Recebimento e destinação de animais silvestres
Ÿ Doação de mudas para arborização urbana e recuperação de áreas 

degradas. (urbano/Rural)

Ÿ Orientação de plantio de essências florestais, cursos de clonagem de 
plantas

Ÿ Treinamentos e cursos em parceria com SENAR - peixe, apicultura, leite
Ÿ Recebimento de Denúncias Ambientais sendo: Queimadas, Poluição 

sonora, Despejo de resíduos em locais impróprios, Construção irregular 
em Áreas de Preservação Permanente, Pesca irregular.

Ÿ Cadastramento e emissão de carteira de pescador amador.
Ÿ Recebimento de reclamações dos serviços de coleta de lixo e serviços 

de limpeza urbana;

Ÿ Serviços de roçagem e limpeza de áreas verdes.
Ÿ Serviços de manutenção de praças (parquinhos/equipamentos 

públicos), Parque botânico, e limpeza de lagoas.

Ÿ Solicitação de Laudo de medição em Áreas de Preservação 
Permanente

Ÿ Solicitação de Licenças ambientais diversas sendo:
Ÿ  Licença Prévia,
Ÿ  Licença de Instalação,
Ÿ  Licença de Operação,

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA tem por objetivo o 
acompanhamento, avaliação e execução de planos, programas, projetos e 
atividades na área do meio ambiente, visando à conservação e 
preservação dos recursos e ecossistemas naturais do município.  

Ÿ  Autorização Ambiental Simplificada,
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Endereço: Rua Vimberê, nº 2566, setor 04.  

Onde Encontro o Banco de Alimentos? Avenida Tancredo Neves, ao lado 

Onde Encontro a SEMA? Parque Botânico.

Ÿ  
Parque botânico é aberto para visitação ao publico de Segunda a 
Domingo aberto das 7:30 as 18:00.

 

Os visitantes podem ter acesso ao local, durante todos os dias da semana 
das 8h às 12h e das 14 as 17h30.

Banco de Alimentos

Grupo – Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 

(SEMAIC)

O Banco de Alimentos é uma iniciativa de abastecimento e segurança 
alimentar e funciona através da coleta dos produtos não comercializados 
pelos atacadistas e produtores rurais nas Unidades. Os alimentos, depois 
de recolhidos, são doados para acamados e famílias inseridas em situação 
de vulnerabilidade social. 

Ÿ Orientações técnicas diversas, Atendimento ao publico para duvidas 
em geral. 

O Parque Botânico de Ariquemes é uma das principais opções de laser 
para a população. Lago, bosque, passarela e, cerca de 1,5 mil metros de 
trilha estão distribuídos numa área de 12,8 hectares, onde as pessoas 
podem ter contato com a natureza. 

Órgão Responsável: SEMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Parque Botânico

Telefone: (69) 3536-1521, (69) 3516-2096, e canal de atendimento de 
denúncias via Watts-app nº 9. 9345-7716.

religiosos afins e correlatos.

Público Alvo: População da área Urbana e Rural. 

Serviço Online: Não.

Público Alvo: População em situação de risco.
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da Feira Municipal.

Telefone: 

Serviço Online: Não.

 
Órgão Responsável: SEMA – Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e 
Comércio. 

Grupo – Agência Municipal Reguladora (AMR)

A AMR tem a finalidade de fiscalizar e regular os contratos de concessão, 
permissão e autorização delegados pelo Poder Executivo Municipal, bem 
como promover o acompanhamento, controle, normatização e 
padronização dos referidos serviços, preservadas as competências e 
prerrogativas dos demais entes federativos. 

Telefone: (69) 3516-2122 - (69) 9 8446-5234
 
Órgão Responsável: AMR

O poder regulatório da AMR será exercido com a finalidade última de 
atender o interesse público, devendo visar o serviço adequado, de forma 
a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas, conforme legislação existente, garantindo a 
elevação da qualidade de vida para a presente e futuras gerações. 

Serviço Online: Não.

Público Alvo: População em geral

Onde Encontro a AMR? Rua União, nº 3621, Setor Institucional.

Grupo – Educação

À Secretaria Municipal de Educação compete a organização, orientação, 
planejamento, pesquisa, supervisão geral, direção e controle do Ensino 
Municipal de forma integrada com as políticas estadual e federal e, 
inclusive, com os demais órgãos e entidades que atuam nestas áreas, 
buscando sempre consolidar a gestão democrática na rede pública 
municipal de ensino.

Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
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Público Alvo: Adultos, Crianças e Adolescentes em situação de risco. 

Endereços e telefones para contato de todas as unidades escolares 
podem ser obtidos neste link:  http://ariquemes.ro.gov.br/pma-
portal/public/noticias/educacao

Fique atento para os períodos de matrículas e rematrículas nas escolas. As 
campanhas serão divulgadas no Portal da Transparência da Prefeitura, 
bem como nos veículos de comunicação da cidade. Vale lembrar que, os 
pais devem procurar a Unidade Escolar do Bairro onde moram, já que, 
todo o processo é feito de forma presencial. 

Tenha sempre em mãos, um comprovante de endereço atualizado, RG e 
CPF, bem como o histórico escolar do aluno. 

Endereço da SEMED: Avenida Tancredo Neves - Sala 21, nº 2166, Prédio 
Drº Carpintero – Prefeitura de Ariquemes. 

Fone para contato: (69) 3516-2087

Pólo de Música

O Pólo de Musica de Ariquemes atende adultos e crianças com aulas de 
música e dança de forma gratuita. As ações são destinadas, 
principalmente pra pessoas de baixa renda. Quer aprender a tocar 
instrumentos?  Danças? Aqui é o seu lugar. 

Onde Encontro? Rua Aquariquara, nº 3716 - Setor Institucional - Cep: 
78.932-000
Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Serviço Online: Não.

Telefone: (69) 3536-8239 

Documentos Necessários: A direção da unidade, deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Órgão Responsável: SEMED – Secretaria Municipal de Educação.
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Público Alvo: População em geral.

Pensão por morte.

Documentos Necessários: A direção da unidade deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Público Alvo: Servidores Públicos

Grupo – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP)

Criado nos termos da Lei 461 de 02 de junho de 1992, tendo sua 
reorganização com adequação às EC 41 e 47 através da Lei Municipal 
nº 1155 de 16 de novembro de 2.005. 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Onde Encontro o IPEMA? Av. Tancredo Neves, 1706 - Setor Institucional, 
CEP: 76.870-046

A Secretaria Municipal de Obras Públicas tem como atribuições por 
planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à 
construção de obras públicas; é responsável também pelas atividades 
inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, 
viadutos, canais e redes de drenagem, além da manutenção da Iluminação 
Pública. 

IPEMA - Instituto de Previdência do Município de Ariquemes

Telefone: (69) 3535-2681 

Serviço Online: Sim! Neste link você terá acesso ao seu contracheque - 
http://ariquemes.ro.gov.br/pma-portal/public/noticias/instituto-de-
previdencia-do-municipio-de-ariquemes

Órgão Responsável: IPEMA.

A administração do IPEMA está a cargo da Diretoria Executiva e Conselho 
Municipal de Previdência do Município de Ariquemes.

Auxilio doença; Salário família; Auxilio reclusão; Salário maternidade; 
Aposentadorias, e 

O instituto conta com um plano de previdência que mantém os benefícios 
de: 
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Documentos Necessários: A direção da unidade deve informar a 
documentação necessária para cada serviço.

Onde Encontro a SEMOSP? Rua Vimberê,  setor 4 nº 2083.

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
13h30min.

Serviço Online: Não. 

Telefone: (69) 3535-2932 

A Biblioteca Municipal Pedro Tavares Batalha, tem por objetivo fornecer 
conhecimento aos seus usuários, com ambiente climatizado, área de acesso 
á internet e um acervo com mais de 35 mil livros, além de 100 DVDs de 
diversos assuntos. Se você é estudante, da rede Pública ou Privada, está 
estudando para concursos, ou simplesmente quer apreciar um bom livro, 
este é o seu lugar! Doações também são bem vindas. 

� Observação: As aulas de dança e teatro são realizadas com 
turmas em idades diferentes de forma gratuita. O período de matrículas é 
divulgado por meio da imprensa local. 

Grupo – Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET) 

Observação: Em casos de troca de lâmpadas, o serviço pode ser 
requerido junto á Ouvidoria pelo nº 156. 

Órgão Responsável: SEMOSP.

Biblioteca Municipal Pedro Tavares Batalha. 

Público Alvo: População em geral.

A Funcet é uma entidade dotada de personalidade jurídica que integra o 
Poder Executivo e têm funções e responsabilidades setoriais definidas, 
visando à melhoria do nível de bem-estar da sociedade e ao 
desenvolvimento Cultural, Esportivo, turístico, atividades de Lazer e Social 
do Município. 
Possui um Centro Cultural, onde são realizadas oficinas de Dança do 
Ventre, Teatro e Ballet. O espaço também recebe apresentações artísticas 
e eventos da comunidade. O agendamento é feito pelo nº (69) 3535- 
4795. Endereço: Travessa Rio Madeira, ao lado da Praça da Bíblia.
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Telefone: (69) 69 9259-7249

Órgão Responsável: FUNCET – Fundação de Cultura, Esporte e Turismo.

 

Onde Encontro a Biblioteca Municipal? Avenida Tancredo Neves, ao lado 
da UNISP.

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
18h30min.

Museu Rondon

O Museu Rondon preserva a memória cultural e patrimonial de Ariquemes. 
Um espaço amplo que passou por reformas recentemente abriga mais de 
200 artefatos históricos, bem como fotos e objetos de povos nativos 
(índios), além de peças datadas no século XIX, com o Primeiro Ciclo da 
Borracha. Além de servir como fonte de pesquisa para estudantes, diversas 
apresentações, além de seminários são realizados no local. 

Documentos Necessários: Documento com foto e um comprovante de 
endereço para fazer o cadastro de usuário. 

Onde Encontro o Museu Rondon? Rua Evaldo Benevides, nº 135, Bairro 
Marechal Rondon.

Serviço Online: Não.

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 11hs às 17hs.

Telefone: (69) 3535- 4795

Público Alvo: População em geral.

 
Documentos Necessários: 

Serviço Online: Não.

Órgão Responsável: FUNCET – Fundação de Cultura, Esporte e Turismo.

Grupo – Procuradoria Geral (PGM)

À Procuradoria Geral do Município compete: I - representar o Município 
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judicial e extrajudicialmente em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos 
feitos em que ele tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal; II - 
representar, em caráter excepcional, entidade da Administração Indireta 
em qualquer juízo ou tribunal, mediante autorização especial do Chefe do 
Poder Executivo; III - exercer as funções de consultoria jurídica e 
assessoramento ao Prefeito e à Administração Pública Municipal, Direta e 
Indireta; IV - realizar o controle da legalidade da Administração Pública 
Municipal, Direta e Indireta.
Endereço: Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional.
Telefone para Contato: (69) 3516-2029
Atenção contribuinte! Solicitações relacionadas á processos Judiciais, 
parcelamento de dívidas, contestações administrativas, bem como 
cobranças tidas como indevidas, devem ser protocoladas junto ao setor 
de protocolo nos guichês de atendimento da Prefeitura Municipal. 

Grupo – Segurança e Trânsito

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (SEMUST)
À Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito compete, articular e 
implantar a política de regulação e organização do trânsito, as 
atividades da Guarda Municipal de forma integrada, visando o pleno 
cumprimento das funções sociais da cidade e das normas de trânsito. 
Outros Serviços prestados pela SEMUST.
Ÿ Os serviços relacionados à Junta de Serviço Militar.

Ÿ Defesa Civil.
Ÿ Demandas relacionadas à infraestrutura do Terminal Rodoviário de 

Ariquemes. Dúvidas ou solicitações devem ser feitas de forma pessoal no 
endereço relacionado á seguir.

Horário de Atendimento: Segunda á Sexta-Feira das 07hs:30min ás 
13hs:30min

Endereço: Travessa Marte, nº 150. Jardim Jorge Teixeira.

Telefone para contato: 3516-2042

Serviços Online: Por meio do sistema online, idosos e deficientes físicos tem 
acesso aos documentos necessários, bem como os requerimentos para a 
emissão do Cartão de estacionamento. Basta acessar o link 
http://ariquemes.ro.gov.br/pma-portal/public/noticias/seguranca-e-transito

Ÿ Informações sobre o Arquivo Municipal.

Observação: Nesta mesma página, o cidadão tem acesso á Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.
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