
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SUBSECRETARIA DE PESSOAS 

Durante vigência dos decretos nº 13.893/2020 e nº 13.894/2020 

 

Departamento de Assuntos Previdenciários (DPREV) 

Serviços: Agendamento E-mail para solicitações 

- declaração de vida e residência (suspenso de março a junho de 2020) 

- contagem de tempo para fins de aposentadoria 

- contagem de tempo para fins de abono de permanência 

- pedido de aposentadoria e pensão 

- emissão de certidão 

- comunicado de óbitos 

- emissão de certidão 

- emissão de contra cheque e comprovante de rendimento 

- emissão de ficha financeira 

- pedido de emissão de isenção de Imposto de renda 

- solicitação de resíduos 

2104-7134  

Das 12h às 17h 

requerimentosdprev@pjf.mg.gov.br  

* Recadastramento Previdenciário: 16 de março a 17 de abril exclusivamente pela internet, através do site www.pjf.mg.gov.br/sisprev 

Departamento de Monitoramento Pessoal (DMP) 

Serviços: Agendamento E-mail para solicitações 

- Recebimento de documentação referente a solicitações, alterações e cancelamentos de 

vale-transporte dos servidores (o servidor deverá enviar cópia digitalizada de declaração 

do superior imediato com dia e horário, cópia de comprovante de residência em nome do 

próprio servidor, e no caso de servidores lotados na Secretaria de Educação, cópia do 

"encaminhamento para a escola de lotação"). 

- Entrega de cartões de vale-alimentação 

- Cadastramento de digitais dos servidores junto aos equipamentos de biometria situados 

na recepção do prédio sede 

- Dúvidas e orientações aos servidores relacionadas ao ponto biométrico  

- Marcação de exames admissionais 

- Admissões e contratações temporárias 

 

2104-7060 

Das 12h às 17h 

requerimentosdmp@pjf.mg.gov.br 

mailto:requerimentosdmp@pjf.mg.gov.br


- Assinatura dos atos de nomeação, substituição, posse, exercício e alteração de carga 

horária  

- Esclarecimento de dúvidas, de modo geral, aos servidores da PJF 

- Requerimento de certidões 

- Esclarecimento de dúvidas, de modo geral, aos servidores da PJF 

Departamento de Remuneração de Pessoas (DRPP) 

Serviços: Agendamento E-mail para solicitações 

- Ficha financeira 

- Questionamento sobre pagamento 

- Solicitação de certidão 

- Verificação de RAIS 

- Verificação de DIRF 

2104-7060 

Das 12h às 17h 

requerimentosdrpp@pjf.mg.gov.br 

Departamento de Planejamento e Administração do Quadro de Pessoas (DPAQ) 

Serviços: Agendamento E-mail para solicitações 

- Solicitação de certificados de conclusão de estágio 

- Esclarecimentos sobre estágio, promoção automática por mérito e licença-

remunerada 

- Solicitação de senha “Eu Sou a Prefeitura” 

- Esclarecimentos sobre progressão funcional 

2104-7060 

Das 12h às 17h 

requerimentosdpaq@pjf.mg.gov.br 

Departamento de Ambiência Organizacional (DAMOR) 

Serviços: Agendamento E-mail para solicitações 

- Requerimento de Auxilio Doença/INSS para os servidores com contrato temporário 

e comissionados 

- Entrega de atestados médicos e odontológicos 

98486-1332  

Das 12h às 17h 

requerimentosdamor@pjf.mg.gov.br 

- Requerimento para a Licença para tratamento de pessoa da família, redução de 
carga horaria 50% / cuidar de familiar deficiente: 

99943-4751 
Das 12h às 17h 

mailto:requerimentosdpaq@pjf.mg.gov.br
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ATENDIMENTO NAS DEMAIS SECRETARIAS 

 

ESPAÇO CIDADÃO – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 
Caso haja a necessidade, os serviços presenciais serão agendados, dando prioridade aos atendimentos relacionados ao Imposto Sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e a certidões. 
 
As regionais sul, oeste, norte e nordeste estão fechadas por tempo indeterminado, e os atendimentos foram concentrados no Espaço Cidadão 
Centro. 
 
Esclarecimentos e atendimentos serão feitos via WhatsApp e telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.  
 
- WhatsApp - 2104-8531 
- Telefones - 2104-8530 ou 2104-8531 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
- As pessoas que necessitarem dos serviços relacionados ao Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família (BF) e Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), entre outros, devem ligar para 3690-7071. O período de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h. 
 

Creas 
 
O plantão acontecerá no Creas Centro 2. Haverá atendimento presencial para casos emergenciais e poderão ser feitos agendamentos para os 
usuários da região norte. Desta forma, as pessoas que residem na Zona Norte não terão que se deslocar para o Centro da cidade. Para agendar 
atendimento, basta ligar 3690-8275, e no caso do presencial emergencial, comparecer à Rua Espírito Santo, 444, Centro. O agendamento será das 
8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
Cras 
 
Aqui, o plantão será no Cras Centro. Para agendar atendimento em todas as unidades, basta ligar para 3690-7952. Cada usuário será atendido em 
seu Cras de referência no dia e hora marcados. Haverá presencial para casos emergenciais, que poderão ser marcados na Rua Espírito Santo, 456, 
Centro. O agendamento será das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 

 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 
O atendimento presencial ao cidadão para realização de registros está suspenso, passando a ser efetuado pelo telefone 3690-8218 ou pelo e-mail: 
settraatende@pjf.mg.gov.br. 
 
Para serviços de táxi, o agendamento deverá ser efetuado pelo telefone 3690-7766; e o serviço de transporte escolar, que também passa a ser feito 
por meio de agendamento, o telefone é 3690-7566. 
 
Os outros atendimentos, como recurso de multas, autorização para carga e descarga, credencial de idosos e pessoas com deficiência farão parte da 
triagem no prédio da Settra, localizado na Rua Maria Perpétua, 72, Ladeira.  
 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 
O expediente interno da pasta está mantido, mas todos os atendimentos serão realizados apenas por telefone.  
 
Recepção – 3690-7818 
Departamento de Iniciação, Formação e Rendimento Esportivo – 3690-7845 
Departamento de Organização, Promoção e Execução de Eventos de Esporte e Lazer – 3690-7856 
Departamento de Lazer e Exercício Físico - 3690-7853 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL  

 
A partir desta segunda-feira, 23, a Agência de Atendimento da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) tem seu funcionamento suspenso, 
como forma de resguardar a saúde de seus empregados e usuários. Durante esse período, as solicitações de serviços deverão ser feitas 
exclusivamente via whatsapp, telegram e e-mail. Confira os serviços e meios utilizados para solicitação: 
 
 
Whatsapp (99198-1136) 
. Baixa da fatura; 
. Religação comercial; 
. Segunda via. 
 
Telegram (98420-5442) ou e-mail deco@cesama.com.br 
. Desligamento a pedido; 
. Restabelecimento de ligação de água; 
. Solicitação de consumo final; 
. Alteração de nome (Cadastro de Pessoa Física - CPF)/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ). 
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Telegram (98420-5396) ou e-mail srr@cesama.com.br 
. Informativo de débito e proposta de parcelamento para religação; 
. Parcelamento de débito só para religação; 
. Ressarcimento para análise; 
. Nada consta; 
. Segunda via. 
 
Telegram (98420-5390) ou e-mail atendimento@cesama.com.br 
. Fornecimento de água – Caminhão-pipa (a cobrar); 
. Lançamento do consumo médio devido ao pico, para análise; 
. Refazimento do cálculo da conta, dependendo da análise; 
. Verificação de consumo para análise; 
. Descarte na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); 
. Restituição para análise. 

 

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  (PROCON) 

 
A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/JF) realiza atendimento online, através da plataforma consumidor.gov.br, e por telefone, 
através dos números: 3690.7610 ou 3690.7611. Já os atendimentos presenciais são apenas para casos de extrema necessidade e que necessitem 
de interlocutor. As audiências de conciliação foram suspensas por tempo indeterminado. 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – OUVIDORIA  

 
Atendimento somente pelo telefone 3690-8168 ou pela internet, no site www.pjf.mg.gov.br/ouvidoria 

 

SECRETARIA DE GOVERNO 

  
Atendimento somente pelo telefone 3690-7731 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Atendimento somente pelo telefone 3690-7251 

 
 
 
 
 



SECRETARIA DE FAZENDA 

 
A segunda via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) dos impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Sobre Serviços (ISS) poderá ser 
obtida através do site da Administração. Os atendimentos presenciais estão suspensos, só sendo realizados em casos excepcionais, após 
agendamento. 
 
Como fazer:  
 
- Para obter a segunda via do IPTU, o contribuinte deve acessar o link: pjf.mg.gov.br/iptu; 
 
- Para o ISS: tributos4.pjf.mg.gov.br/issqn; 
 
- Para obtenção do DAM relativo ao pagamento de lançamentos retroativos, é preciso enviar e-mail para dri@pjf.mg.gov.br ou ligar 3690-7272. 
 
- Para o DAM da dívida ativa, o contribuinte precisa enviar e-mail através do dividaativa@pjf.mg.gov.br, ou entrar em contato pelo 3690-7434. Em 
ambos casos, o documento será enviado por e-mail. 

 
Demais telefones: 
- ISSQN – 3690-7563 
- MEI e processos administrativos fiscais – 3690-7269 
- Inscrições mobiliárias – 3690-7419 
- Nota fiscal - 3690-7417 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

 
 Atendimento somente pelo telefone 3690-7403 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO 

 
Atendimento por agendamento:  
- Cadastro Imobiliário: 3690-7125 / 7126 
- Departamento de Fiscalização – 3690-7507 
- Junta de julgamentos fiscais – 3690-8457 
- Junta de recursos fiscais – 3690-8456 
- Departamento de Licenciamento de atividades econômicas – 3690-7698 
- Departamento de Licenciamento de Obras – 3690-8141 
- Sup. de Apoio à Análise de Projetos – 3690-7551 
- Departamento de Educação Ambiental e Preservação dos Recursos Naturais – 3690-7118 
- Departamento de Licenciamento Ambiental - 3690-7363 



 

EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO 

 
Atendimento somente pelo telefone 3212-3787 

 

EMCASA 

 
Atendimento ao público reduzido das 8h às 11h30 e pelo telefone normalmente durante o dia pelo 3217-1400 


