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1.

DGP - Departamento de Gerenciamento de
Projetos

Descrição do serviço:
- Coordenações dos serviços de aprovação de projetos
residenciais, comerciais, industriais, condomínios, loteamentos e
empreendimentos.
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone (19) 3849-8099
- E-mail: planejamento@valinhos.sp.gov.br
- Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 08:30h às
16:00hs.
- Responsável e função: Oscar Aparecido Beseggio – Engenheiro
Usuário:
- Munícipes de Valinhos.
Forma de prestação de serviço:
- Atendimento ao munícipe via processos e via presencial.
Requesitos e documentos necessários para obter o serviço:
- Proprietário de imóveis através das matriculas dos imóveis,
projetos e demais documentos.
Qual o custo/valor:
- Tabelas de taxas e emulamentos do setor de tributação da
Secretaria da Fazenda.
Previsão de tempo de espera para atendimento:
- O pedido do serviço não tem espera e deve ser solicitado no
Protocolo Geral.
Prioridade de atendimento:
- O atendimento é por ordem de chegada, ressaltando os casos de
urgência e prioridade no atendimento preferencial.
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Formas de conduta, por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço solicitado:
- O usuário pode acompanhar o andamento do processo através
do site valinhos.sp.gov.br;
- Telefone: (19) 3849-8094
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2.

DMA – Departamento de Meio Ambiente

Descrição do serviço:
- Licenciamento ambiental e fiscalização de atividades
industriais

potencialmente

poluidoras,

conforme

competências

estabelecidas pela Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018.
Local e/ou manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8097 / 3849-8003.
- E-mail: mboralli@valinhos.sp.gov.br
jbgalvao@valinhos.sp.gov.br
- Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta – 08:00 às
17:00 horas (atendimento presencial das 08:30 às 12:00 horas,
preferencialmente com agendamento prévio).
- Responsável e Função:
Marina Boralli – Engenheira Ambiental.
José Benedito Galvão – Engenheiro Sanitarista
Usuário:
- Empresas que desenvolvam qualquer atividade constante no
Anexo I, item I - 6, 7 e 8 ou item II – 1 a 160, da Deliberação
Normativa CONSEMA nº 01/2018, e que possuam área construída
inferior a 5.000 m²; cidadãos que desejem registrar reclamação
referente à poluição ambiental causada pelos empreendimentos cujo
licenciamento ambiental compete ao Município.
Forma de prestação do serviço:
-

Licenciamento

ambiental

-

deve

ser

solicitado

presencialmente, junto ao Departamento de Meio Ambiente.
- Registro de denúncias - o munícipe deve ligar para o
sistema e-Ouve da Prefeitura, através do telefone 3859-1266.
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Requisitos e documentos necessários para obter o serviço:
- Licenciamento ambiental - os documentos necessários para
a solicitação do licenciamento ambiental estão disponíveis através do
link:

https://www.valinhos.sp.gov.br/licenciamento-ambiental-

municipal
- Registro de denúncias - o munícipe deverá informar os
dados pessoais solicitados pela atendente ou, ainda, poderá registrar
uma denúncia anônima.
Qual o custo/valor:
- Licenciamento ambiental - as taxas a serem pagas para a
solicitação do licenciamento ambiental são calculadas de acordo com
o Decreto Estadual nº 8.468/76; somente empresas enquadradas como
Microempreendedor Individual – MEI, estão isentas deste pagamento.
- Registro de denúncias - gratuito.

Previsão de tempo de espera para atendimento:
- Licenciamento ambiental - o início da análise do processo
de licenciamento ambiental varia de acordo com as demandas de cada
técnico que irá analisá-lo.
- Registro de denúncias - imediato.
Prioridades de atendimento:
- Licenciamento Ambiental – o atendimento é realizado,
preferencialmente, pela ordem cronológica de entrada do processo.
- Atendimento a denúncias – o atendimento é realizado por
ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência.
-Formas de consulta, por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço solicitado:
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- Licenciamento Ambiental – para a consulta acerca do
andamento do serviço, o interessado deve entrar em contato com o
técnico responsável pela análise do processo, através do telefone ou email.
- Denúncias – Contatar e-Ouve.
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3.

Fiscalização do Departamento de Urbanismo

Descrição dos Serviços:
- Fiscalizações em obras particulares e gestão de seus diversos
desdobramentos e procedimentos administrativos, divididas em 4
principais tópicos:
 Habite-se: Vistoria realizada em construções após requerimento do
usuário, para emissão de Habite-se. Verificação de conformidade com o
projeto aprovado.
Somente será fornecido o Habite-se se a edificação estiver conforme o
projeto aprovado.
 Passeio Público: Verificação dos pisos de passeio público em
imóveis localizados no território urbano do Município. Emissão de
notificação e multa para cumprimento da legislação municipal, Lei nº
3320/99.
 Viela Sanitária: Verificação de falta ou insuficiência de canalização
para encaminhamento de águas pluviais pelas faixas de vielas sanitárias
existentes.
Emissão de notificação, auto de infração e multa para cumprimento da
legislação municipal, Lei nº 2977/96.
 Obras Irregulares: Fiscalização de obras clandestinas e irregulares,
que não possuam projeto aprovado e Licença de Obra emitida pela PMV.
Emissão de notificação, Auto de Infração, Termo de Embargo, Termo de
Interdição e multa, para cumprimento da legislação em vigor, Lei nº
2977/96.
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8088
- E-mail: planejamento@valinhos.sp.gov.br
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- Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, das 08:30 às
16:00
- Responsável e Função: Ricardo Rodrigues Reis – Fiscal de
Obras.
Usuário:
- Cidadão e Empresa.
 Habite-se: Cidadão e Empresa, proprietários de imóveis com
edificação aprovada e concluída no Município de Valinhos.
 Passeio Público: Cidadão e Empresa, via denúncia.
 Viela Sanitária: Cidadão e Empresa, via denúncia.
 Obras Irregulares: Cidadão e Empresa, via denúncia.
Forma de prestação do serviço:
- Fiscalização “in loco” mediante requerimento por parte de
usuário. Cumprimento da legislação através de atos administrativos,
disciplinados pelas legislações pertinentes para cada situação.
Requisitos e documentos necessários para obter o serviço:
 Habite-se: Protocolização presencial no Paço Municipal – Secretaria
de Planejamento e Meio Ambiente, dos seguintes documentos:
- o Requerimento, assinado pelo(a) proprietário(a) do imóvel e pelo
responsável técnico pela edificação.
- O Papeleta de vistoria do DAEV. (TEL 2122-4444).
- O Folha de Rosto / Espelho do projeto aprovado.
- O Para projetos de 2011 em diante, apresentar nota fiscal de aquisição
de madeira nativa, acompanhada de Documento de Origem Florestal
(D.O.F.)
 Demais Denúncias: Há duas formas de registrar denúncias:
- O Sistema E-Ouve: Telefones 156 e (19) 3859.1266; aplicativo.
- O Protocolo Geral: Presencial no Paço Municipal, denúncia via
requerimento, necessário documento com foto.
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Qual o custo/valor:
- Gratuito. Com a exceção de que no Habite-se, ao final do
processo, há incidência de ISSQN, calculado e cobrado pela Secretaria
da Fazenda.
Previsão de tempo de espera de atendimento:
- Solicitação imediata nos canais citados acima.
Prioridades de atendimento:
- Pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a
65 anos, gestantes.
Formas de consulta, por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço solicitado:
- Preferencialmente via Telefone (19) 3849-8088, presencial
somente com agendamento de horário.
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4.

DAP – Divisão de Aprovação de Projetos

Descrição do serviço:
- Análise e aprovação de projetos de obras particulares de
construções e regularizações: residenciais, comerciais, institucionais e
industriais. Orientação técnica à profissionais e proprietários, emissão
de licença de obra, licença de demolição, análise e parecer em projetos
de lei cujo a assunto seja referente as legislações afetas e a seção e
orientações por telefone.
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8076
- Horário de funcionamento: 8h:30 às 12h:00 – De segunda a
sexta-feira, atendimento ao público.
- Responsável e função: Não há responsável no momento.
Usuário:
- Munícipes e engenheiros/arquitetos.
Forma de prestação de serviço:
- Via presencial e por telefone.
Requesitos e documentos necessários para obter o serviço:
- Os documentos necessários estão disponibilizados no site da
Prefeitura Municipal de Valinhos – Prefeitura Fácil.
Qual o custo/valor:
- As taxas são as fixadas pela Secretaria da Fazenda.
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Previsão de tempo de espera para atendimento:
- Atualmente encontra-se prejudicado.
Prioridade de atendimento:
- Tanto o atendimento técnico presencial como a análise de
projetos se dão por ordem de chegada dos munícipes e dos processos,
respeitando-se os atendimentos preferenciais.
Forma de consulta, por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço:
- Através do acesso ao site www.valinhos.sp.gov.br
- Telefone: (19) 3849-8076
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5.

SPS – Seção de Parcelamento do Solo

Descrição do Serviço:
- Análise e aprovação de projetos referentes ao parcelamento de
solo que tramitam no município, expedição de Certidões de Zoneamento
e Informação de Zoneamento e uso e ocupação dos solos,
exemplificativamente:
 Parcelamentos - modificativos de lotes / glebas;
 Emissão de Diretrizes para empreendimentos Imobiliários;
 Emissão de Visto e Certidão para pré aprovação junto ao órgão
estadual GRAPROHAB;
 Licenças de terraplenagem;
 Informações para elaboração de termos de compromisso relativos a
empreendimentos imobiliários;
 Elaboração de materiais cartográficos;
 Emissão de Certidões diversas (perímetro / zoneamento /
localização);
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8092
-E-mail: dapsolo@valinhos.sp.gov.br
- Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta Feira das 08:30
as 12:00 presencial e de Segunda a Sexta Feira das 08:00 as 17:00 via
digital e telefone.
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Responsável e Função: Não há responsável pela Seção no
presente momento, repostando a responsabilidade pelo titular da
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.
Usuário:
-

Escritório

Despachantes,

Imobiliárias,

Escritórios

de

Arquitetura e Engenharia, Cidadão em geral.
Forma de Prestação de Serviço:
- Via Presencial, via digital e via telefone.
Requisitos e documentos necessários para obter o serviço:
- Os documentos comumente solicitados, são da identificação do
solicitante e documentos de titularidade do imóvel, e localização do
mesmo, para melhor instruir quanto a Zona que está inserido o mesmo,
para que a resposta ou emissão de documentos por parte da
municipalidade seja a mais precisa possível.
Quanto ao custo/valor:
- Não são cobradas as solicitações de informações para qualquer
serviço ora prestado por esta unidade. As taxas cobradas são para
expedição de Certidões, Licenças de Obra/Terraplenagem, cópias de
documentos, cópias de plantas e para aprovação de modificativo de
lotes/glebas (unificação, desdobro e desmembramento).
- Os valores das taxas são aplicados pela Secretaria da Fazenda,
com base de cálculo na UFMV e código tributário, que são atualizados
anualmente.
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- Segue tabela Valores atuais dos Serviços prestados por esta
Unidade:

%
Do
UFMV=178,09 total
UFMV
R$ 178,09
R$ 178,09

Valor
TAXA

R$ 178,09

252,000% R$ 448,79
2,000%
R$ 3,56
R$
731,000% 1.301,84
R$
1096,000% 1.951,87

R$ 178,09
R$ 178,09
R$ 178,09
R$ 178,09

0,034%
R$ 0,06
0,200%
R$ 0,36
167,000% R$ 297,41
300,600% R$ 535,34

R$ 178,09

198,500% R$ 353,51

R$ 178,09

397,000% R$ 707,02

R$ 178,09

397,000% R$ 707,02

R$ 178,09
R$ 178,09

200,000% R$ 356,18
47,140% R$ 83,952

R$ 178,09

Projeto/Serviços

Modificativo
Construções e Edificações
Diretrizes-até 24.000,00m²
Diretrizes-Acima de 24.000,00m²
Loteamentos e Condomínios-Certidão
GRAPROHAB p/m²
Loteamentos e Condomínios-Aprovação p/m²
Terraplenagem até 10.000,00m²
Terraplenagem Acima de 10.000,00m²
Autorização para Instalação de Telefonia,
Energia elétrica e GásAutorização para Instalação de Telefonia,
Energia elétrica e GásAutorização para Instalação de Telefonia,
Energia elétrica e GásQuaisquer outras obras e serviços não
especificados nesta Tabela
Certidões

Previsão de tempo de espera para atendimento:
- Para informações dos serviços as solicitações são de imediato,
para expedição de documentos tipo Certidão prazo de expedição é de ‘15
dias’, já para diretrizes de empreendimentos e Licenças de Obras, há
necessidade de protocolização através de requerimento junta a Seção de
Protocolo, neste caso como são processos distintos e especiais não há
como determinar um prazo de conclusão.
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Prioridade de atendimento:
- Por ordem de chegada, a não ser quando há atendimento préagendado. Os casos de urgência são prioridade para atendimento.
Forma de consulta por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço solicitado:
- Através de meio eletrônico o usuário pode acompanhar o
andamento do processo via pagina da Seção de Protocolo. Ou poderá
através de contato telefônico com a Unidade onde o processo está em
análise e obter informações, Exemplo: Seção de Parcelamento do Solo
através

do

Telefone

(19)

3849-8092

ou

e-mail

dapsolo@valinhos.sp.gov.br
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6.

Seção de Cadastro

Descrição do serviço:
- Emissão de documentos de imóveis urbanos como:
Certidões diversas, Fichas técnicas, Habite-se, Atualização de
dados cadastrais de imóveis, plantas diversas.
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8006 | (19) 3849-8139
- E-mail: planejamento@valinhos.sp.gov.br
- Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, das 8:30
as 16:00hrs
- Responsável e Função: Roberta Trivelato Vitorino
(Desenhista Projetista) e Samara Ingrid Pinheiro (Arquiteta e
Urbanista).
Usuário:
- Munícipe (Cidadão)
Forma de prestação do serviço:
- Atendimento presencial e via processos/ requerimentos.
Requisitos e documentos necessários para obter o
serviço:
- Documentos gerais do imóvel, como: Cópia do carnê de
I.P.T.U., matrícula.
Qual o custo/valor:
- Conforme tabela de taxas e emolumentos fornecida e
atualizada anualmente pela Secretaria da Fazenda.
Previsão de tempo de espera para atendimento:
- Imediata, mediante solicitação no protocolo geral ou
guichê (Fichas técnicas).
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Prioridades de atendimento:
- Por ordem de chegada, ressalvados os casos de pessoas
com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
Formas de consulta, por parte dos usuários, acerca do
andamento do serviço solicitado:
- Consulta ao site https://www.valinhos.sp.gov.br
- Telefones (19) 3849-8006 e (19) 3849-8139
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7.

Setor de Guichê:

Descrição do serviço:
- Atendimento ao publico ligadas à Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente.
Local e/ou forma de manifestação:
- Telefone: (19) 3849-8094
- E-mail: planejamento@valinhos.sp.gov.br
- Horário de Funcionamento: segunda-feira à sexta-feira
das 8:30 hs às 16:00 hs
- Responsável e Função:

Cristiane de Oliveira Sas

(Agente Administrativo I)
Usuário:
- Munícipe (cidadão)
Forma de prestação do serviço:
- Via presencial.
Requisitos e documentos necessários para obter o
serviço:
- Comparecimento presencial ao Setor.
Qual o custo/valor:
- Os custos dos serviços são determinados pela
Secretaria da Fazenda.
Previsão de tempo de espera para atendimento:
- Imediato.
Prioridades de atendimento:
- Por ordem de chegada, não possui senha eletrônica
para chamamento.
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Formas de consulta, por parte dos usuários, acerca
do andamento do serviço solicitado:
- Através do site da PMV e por telefone (19) 3849-8094.
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