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Está Carta de Serviços ao Usuário é um documento elaborado para 

informar o usuário sobre os  serviços prestados pelo órgão, as formas de acesso a esses 

serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

 Serve para melhorar a relação da Administração Pública com os cidadãos; 

 Divulgar os serviços prestados pelas organizações públicas e seu atendimento 

para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade; 

 Fortalecer a credibilidade e a confiança da sociedade na Administração Pública, 

a qual preza pela eficiência e eficácia na prestação de serviços ao cidadão. 

 

Esta Carta de Serviço Públicos foi elaborada de acordo com a Estrutura 

Administrativa da Prefeitura  Municipal de São José da Laje. Os serviços estão listados por 

Secretarias e setores, indicando-se as divisões e áreas que são responsáveis por gerenciar 

a prestação de cada serviço. 

 

 Ouvidoria Municipal 

 

Definição do Serviços: 

 É o canla de administração direta, imparcial e consolidada entre a população e o 

Pode Executivo Municipal 

 

Recebe, analisa e encaminha denúncias, reclamações, sugestões e 

elogios referentes à atuação da        Administração Pública, de seus servidores e das áreas de 

abrangência da prestação dos Serviços Públicos, consolidando a democracia e 

fortalecendo a participação popular. 

Os dados coletados pela Ouvidoria são transformados em indicadores 

quantitativos e qualitativos do nível de satisfação dos cidadãos que utilizam os Serviços 

Públicos Municipais. 

 

Documentos Necessários: 

 Nas manifestações não anônimas são exigidos Nome e E-mail. 

 

Quem pode se manifestar:  

 Qualquer cidadão de qualquer lugar 

 

 



Previsão Legal: 

 Previsão na Lei nº: 1.639/2017. 

 

Unidade Responsável: 

 Controladoria Geral do Município 

 

Requisitos / Exigência 

 dos completos relacionados com casos de Denúncias e Reclamações; 

 Denúncias e Reclamações podem ser feitas de forma anônima. Contudo, não 

poderão ser acompanhadas pelo manifestante; 

 Sugestões, Elogios e Solicitações devem conter a identificação Nome e E-mail. 

 

 Protocolo Geral 

 

Endereço físico:  

 Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje – AL (Prédio da sede da 

Prefeitura Municipal), CEP: 57.860-000. 

E-mail:  

 prefeitura@sãojosedalaje.al.gov.br 

 

Prazo para reposta 

 O prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período para apresentar 

resposta conclusiva, ao  cidadão manifestante. 

 

 e-SIC 

 

Divisão do serviço 

 Atender, orientar e conceder acesso aos pedidos de informação redirecionados à 

Prefeitura Municipal de de São José da Laje - AL. 

Quem pode se manifestar: 

 Qualquer cidadão de qualquer lugar. 



Requisitos / Exigências 

 Nome de referente; 

 Número de documento de Identificação válido; 

 Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 

 Enderenço físico ou eletrônico do requerente; 

 

Prazos para resposta 

 O prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por 10 (dez) dias, para apresentar resposta 

à informação     solicitada. 

 

E-mail:  

 transparencia@saojosedalaje.al.gov.br 

 

 Defesa Civil 

É o Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar ou desastres naturais e os incidentes 

tecnológicos provocados pelo homem, propondo a recuperação das áreas 

deterioradas por desastres, preservando a moral da população e restabelecendo a 

normalidade social. 

 

Atendimento emergencial em caso de: 

 Vendaval; 

 Granizo; 

 Deslizamentos; 

 Enxurradas; 

 Inundações; 

 Alagamentos. 

 

Quem pode se manifestar: 

 Qualquer pessoa. 



Requisitos / Exigências 

 Vivenciar uma das situações referidas na descrição do serviço. 

 

Formas de solicitação 

 Presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de São José da Laje - AL. 

 

Endereço/Horário para atendimento: 

 Endereço: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje – AL (Prédio da 

sede da Prefeitura Municipal); 

 Atendimento: de Segunda a sexta, 08:00h às 13:00h. 

 

Possui atendimento domiciliar 

 Sim. 

 

Documentos Necessários: 

 CPF; 

 Telefone de contato. 

 

Etapas do Processo 

 A solicitação é recebida; 

 É realizada uma visita ao local, por alguns membros da Defesa Civil para avaliar 

o problema e  adotar as providências cabíveis. 

 

 Tributação 

Serviços Prestados pela divisão de tributação: 

 Recadastramento de IPTU;  

 Emissão dos carnês de IPTU;  

 Entrega dos carnês de IPTU; 



 Confecção de Nota Fiscal Avulsa; 

 Emissão de DAM de ISS; 

 Cadastro de Feirantes; 

 Emissão de Alvará de Funcionamento; 

 Emissão de Alvará para Veículos; 

 Emissão de Certidão Negativa de Débitos; 

 Emissão de Certidão de Cemitério; 

 Emissão de ITBI; 

 

Documentos Necessários: 

 IPTU: Nome, CPF, Endereço; 

 ITBI: Nome, CPF, Endereço (transmitente e Adquirente), documento do Imóvel; 

 Nota Fiscal Avulsa: Nome, CPF, Endereço, Telefone de Contato (Prestador e 

Tomador); 

 Alvará de Funcionamento: Inscrição do CNPJ; 

 Alvará de Transporte: Nome, CPF, Endereço, Documento do veículo; 

 Certidão do Cemitério: Nome, CPF, Endereço; 

 Cadastro de Feirantes: Nome, CPF, Endereço. 

 

Endereço/Horário para atendimento: 

 Endereço: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje – AL (Prédio da 

sede da Prefeitura Municipal); 

 Atendimento: de Segunda a sexta, 08:00h às 13:00h. 



E-mail 

 tributos@saojosedalaje.al.gov.br 

 

 Junta Militar 

Serviços Prestados pela Junta Militar: 

 Alistamento Militar; 

 Segunda (2ª) Via de Reservista. 

Documentos Necessários: 

 Registro Geral (RG); 

 CPF; 

 Comprovante de Residência. 

 

Endereço/Horário para atendimento: 

 Endereço: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje – AL (Prédio da 

sede da Prefeitura Municipal); 

 Atendimento: de Segunda a sexta, 08:00h às 13:00h. 

 

 Secretaria de Agricultura 

Serviços Prestados pela Secretaria de Agricultura: 

 Emissão de GTA; 

 Emissão do CAF; 

 Declarações de Vacina contra Febre Aftosa; 

 Assistência aos agricultores com maquinas agricolas: 

 Limpeza de açudes; 

 Preparo do solo. 

 

Documentos Necessários: 

 Emissão de GTA: 

 Necessário cadastro junto a ADEAL. 



 Emissão do CAF: 

 Cópia do RG e CPF de todos; 

 Cópia Certidão de Casamento; 

 Cópia Comprovante de Endereço; 

 Cópia do CAR; 

 Extrato do CNIS dos responsáveis pela propriedade; 

 Documento da terra (Escritura, ITR ou Contrato); 

 Auto declaração de renda; 

 Obs.: no caso de contrato anexar RG, E CPF do dono da terra. 

 

Endereço/Horário para atendimento: 

 Endereço: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 – Centro – São José da Laje – AL (Prédio da 

sede da Prefeitura Municipal); 

 Atendimento: de Segunda a sexta, 08:00h às 13:00h. 

 


