
 

 

 



 

 

 

Srs. Condôminos, conforme aprovação em ata da assembléia 

do dia 13/04/2013, foi sugerido pelos presentes, adotarmos 

um instrumento de consulta rápida para que se possa tirar 

dúvidas mais frequentes em relação a situações de ordem 

geral  e funcionários. 

Assim sendo, vamos resumir nesta cartilha o que achamos ser 

mais importante para o conhecimento de todos.  

Portaria: 3689.4470 

E-mail Principal: portaria@villagedogramado.com.br 

Site Condomínio: www.villagedogramado.com.br 

Síndico - Marcos 
sindico@villagedogramado.com.br 
(31) 9934-8324 

Sub-Síndico - Euler 
portaria@villagedogramado.com.br 
(31) 9965-8324 

Diretor Financeiro - Paulo 
financeiro@villagedogramado.com.br 
(31) 9620-8324 

Encarregado - Thobias 
encarregado@villagedogramado.com.br  
9532-8324 

Diretor Administrativo - Kennedy 
Administrativo@villagedogramado.com.br 
(31) 7564-9066 

Endereço: 
Rua João Batista de Assis, 848. Bairro Francisco Pereira. Cep 33400-000 Lagoa Santa / MG 
Telefone Portaria: (31) 3689-4470, MG 
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SUMÁRIO GERAL: 

 

1.  Compra de imóveis e situação de regularização de débitos; 

 

2.  Início de construção e regulamentação dos trabalhadores da obra; 

 

3. Trânsito de pessoas e de veículos (regras internas); 

 

4. Ações de Segurança; 

 

5. Conduta geral com animais dentro do Condomínio; 

 

6. Funcionamento geral da portaria e funcionários; 

 

7. Recolhimento do lixo em geral e resíduos vegetais; 

 

8. Situações referentes a som e barulho em geral; 

 

9. Telefones úteis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 -COMPRA DE IMÓVEIS, SITUAÇÃO DE DÉBITOS: 

 

1.1 - É necessário consultar à administradora sobre a situação financeira do 

imóvel junto ao Condomínio. Lembramos que a dívida acompanha o imóvel. 

deve-se obter do antigo proprietário antes do fechamento da negociação, uma 

declaração de nada consta emitida pela administradora do condomínio. 

1.2 – Caso tenha adquirido o imóvel e fechado a negociação sem a consulta, o 

acerto dos débitos podem ser feitos através da Administrado com até 03(Três) 

meses de atraso. Acima desse período deve ser feita junto ao nosso 

departamento jurídico. 

 

*Consulte toda a situação de débitos de seu imóvel antes da compra ou venda. 

A dívida pertence ao imóvel, independente do proprietário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2- INÍCIO DE CONSTRUÇÃO/FUNCIONÁRIOS DE OBRAS: 

 

Antes de iniciar qualquer procedimento de obras em seu lote, consulte o Estatuto e Regimento 

Interno (disponível no nosso Web Site), para se informar dos procedimentos “legais”. Vamos 

resumir os tópicos mais importantes. 

O nosso regimento e estatuto está no site do condomínio: www.villagedogramado.com.br ou 

na nossa portaria. 

2.1 - Deve-se obter aprovação de projeto em face dos padrões construtivos existentes no 

condomínio; 

2.2- Todas as obras deverão possuir instalações sanitárias para uso dos trabalhadores. Em se 

tratando de 1ª construção deverá proceder perfuração de uma fossa mesmo que provisória, 

devidamente fechada; 

2.3 - Todo terreno, antes de sua utilização deve ser devidamente demarcado e piquetado por 

topógrafo habilitado, em conformidade com a planta aprovada junto a a Prefeitura, e ou para 

controle. Em caso de ausência de aprovação de projeto junto a PMLS deverá obrigatoriamente 

a administração proceder com denúncia da obra e embargo da mesma; 

2.4 - Horários e dias de trabalho em obras: Segunda a sexta feira das 07:00 às 17:00 hs. / 

Sábados das 08:00 às 13:00. Domingos e feriados Municipais, Estaduais e Federais NÃO 

HAVERÁ EXPEDIENTE EM OBRAS; 

2.5 - Todo funcionário de Obra deve ter seu crachá para devida acessibilidade à obra. Para 

tal, deverá trazer e entregar a Administração ou na portaria: FOTO 3X4, XEROX CPF E 

IDENTIDADE, E ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES EMITIDO PELA SSP-MG. É de plena 

responsabilidade do proprietário, fiscalizar a documentação para emissão do crachá e o 

comportamento de seus funcionários nas dependências do Condomínio; 

2.6 - Horário de entrega de materiais destinados a obra segue o mesmo horário permitido 

para obras. Será sempre necessária a presença de um funcionário ou encarregado da obra 

para recebimento de materiais no local. 
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2.7- Feitura de massa e afins deverá ocorrer dentro dos limites do terreno, em hipótese 

alguma nos passeios e vias públicas mesmo sobre pretexto de ausência de espaço na unidade 

ou de pouca quantidade, sob pena de notificação e multa. Ao fazer a massa na rua pode sujar  

carros que passam e ainda fica uma crosta de massa sobre as pedra o que torna o trabalho de 

limpeza muito mais complicado; 

2.8- Com o início de obras, há um grande volume de entregas de materiais de construção. 

Portanto, pedimos total atenção em relação a veículos grandes no que diz respeito a 

destruição dos meio fios, seja o seu, ou os dos vizinhos laterais e frontais a sua obra. O reparo 

dos mesmos deve ser feito de imediato, afim de não criar situações de ordem administrativa e 

atritos desnecessários com vizinhos. 

3- TRÂNSITO DE PESSOAS E VEÍCULOS: 

 
*O respeito às leis de trânsito dentro de nosso Condomínio, traz segurança e mostra a sua 

educação e respeito ao seu semelhante.  

3.1 - O trânsito pela portaria do Condomínio, pelos promitentes compradores e proprietários, 

visitantes e familiares, funcionários deverá sempre seguir as normas previstas no código de 

Trânsito Brasileiro, além dos critérios estabelecidos internamente pela administração. 

Poderão ser utilizados para tanto, selos de identificação veicular para proprietários, selos 

adesivos para visitantes e prestadores de serviços no geral, crachás de identificação para 

trabalhadores de obras; 

3.2 - Para a segurança, veículos com película Insulfilm solicitamos que ao adentrar na pela 

portaria que abaixe o vidro, para que haja uma visualização e se possível identificação dos 

ocupantes; 

3.3 - Novos proprietários para adquirir os selos de identificação veicular devem apresentar 

contrato de compra do imóvel, escritura registrada em seu nome. Solicitar o termo de 

responsabilidade a administração e entrega-lo devidamente preenchido; 

3.4 - Havendo troca de veículo, deverá ser inutilizado o selo do veículo anterior e solicitar 

outro selo mediante a entrega do termo de responsabilidade devidamente atualizado; 

3.5 - Nossas vias internas seguem as mesmas leis da legislação de trânsito, andar acima da 

velocidade permitida, condução perigosa, desrespeito às placas regulamentares, dirigir sem 



 

 

habilitação, menores na condução de veículos, são infrações graves passíveis de multas pelo 

condomínio e sansões pelos órgãos fiscalizadores. 

3.6 – Solicitamos a gentileza de aguardar com paciência, quando na entrada da portaria 

alguém esteja na sua frente sendo cadastrado, ou quando o porteiro estiver se  comunicando 

com a residência via telefone. A identificação é primordial para a segurança, inclusive a sua. 

 

4- AÇÕES DE SEGURANÇA: 

 

                                                                        

                                                                       4.1 solicitamos que: caso tenha veículos com 

                                                                       película escura, ao passar pela 

                                                                       portaria abaixe seu vidro para que o porteiro  

                                                                       possa identificá-lo.Tentamos assim evitar situação 

                                                                       suspeita (sequestro relâmpago, assalto a mão 

                                                                       armada..etc); 

 

4.2 - Em caso de demissão de funcionários e/ou prestadores de serviços, comunique por 

escrito a administração o término da relação de trabalho entre você e o seu funcionário ou 

prestador de serviço. Solicite o crachá de volta, para que o mesmo seja cancelado e destruído 

pela administração; 

4.3 - Oriente seus funcionários e prestadores de serviço em relação a boa conduta. 

Lembramos que pelo Estatuto e Regimento, você é diretamente responsável por eles dentro 

das dependências do Condomínio, inclusive passível de notificações e multas; 

4.4 - A documentação para feitura do crachá de identificação deve ser providenciada pelo 

proprietário junto ao seu funcionário no prazo máximo de 03 dias úteis. FOTO 3X4, XEROX 

CPF E IDENTIDADE, E ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES EMITIDO PELO SITE DA 

SSPMG.  

4.5 - Tenha sempre atualizado em seu veículo o selo de identificação veicular do 

Condomínio. Lembramos que o mesmo será entregue mediante ao preenchimento da guia de 

solicitação que se encontra na portaria. Fica expressamente proibido a entrega de selos para 

pessoas que não tenham residência fixa no condomínio, ou que não seja proprietário (esposa 

e filhos). 

4.6 - Quando ausentar-se mais dias de sua residência, avise vizinhos. 

4.7- Mesmo com todo aparato de câmeras, cerca eletrificada e rondas noturnas que o 

condomínio possui, caso possa, implemente ações de segurança em sua residência como: 

instalação de alarmes, seguro residencial, cães, etc. 



 

 

 

*O papel da segurança é um trabalho de todos, não espere só do outro uma responsabilidade 

que é sua também!!! 

 

4.8 - Mediante qualquer situação de perigo, que se sinta ameaçado, agredido, acione a 

PMMG no nº 190, registre uma ocorrência policial, e juntamente acione a portaria e nosso 

ronda ou a administração. Lembramos que nossos funcionários não são e nem tem poder de 

polícia, trabalham numa tentativa de ação inibidora e preventiva. 

 

5- CONDUTA COM ANIMAIS DENTRO DO CONDOMÍNIO: 
 

5.1- Quem não deseja um belo animal de estimação? Porém ter um animal requer cuidados, 

não só no aspecto saúde animal, mas nos quesito segurança e higiene; 

 

5.2- Independente do tamanho e comportamento de seu cão, ande sempre com ele dentro do 

Condomínio com coleira e focinheira(caso necessário). Você sabe o comportamento do seu 

cão, as outras pessoas não. Evite situações desagradáveis. Regimento: art. Penalidades § VII; 

 

5.3 – Nas casas que possuem cães, certifique-se que os mesmos não possam fugir: Cercas 

baixas, muros baixos, buracos em telas, vãos em portões...etc; 

  

5.4- Manter limpos e higienizados os locais onde vivem esses animais. Evitando odores 

desagradáveis, moscas, doenças a você e aos seus e vizinhos. 

 

5.6 - Não é permitido criação de animais de grande porte ( bois, cavalos) ou suínos, caprinos, 

ovinos. 

 

5.7- Não deixar que pessoas incapazes de controlar os cães em vias internas, façam a 

condução dos mesmos.  



 

 

 

 
             

 

6- FUNCIONAMENTO GERAL DA PORTARIA E FUNCIONÁRIOS: 
 

6.1 - A nossa portaria é o carro chefe do Condomínio, no quesito segurança geral e controle 

de acesso. É quem recepciona em 1º contato seus familiares, amigos e prestadores de serviço. 

Para tal o bom funcionamento depende de ações de nossa parte como condôminos; 

 

6.2 - Facilite ao máximo os canais de comunicação com a sua pessoa, ou responsáveis. Seja 

por meio de telefones fixos ou celulares.   

A portaria necessita comunicar-lhe: chegada de entregas, visitantes ou qualquer emergência. 

Atualize sempre seus contatos conosco. 

 

6.3 - Qualquer má conduta dos nossos funcionários: portaria, rondas e serviços gerais, deve 

ser oficializada a reclamação à administração via e-mail portaria@villagedogramado.com.br 

ou via modelo próprio (disponível na portaria). Sejam essas: Tratamento inadequado, falhas 

no atendimento, Ausência na portaria por motivos fúteis, dormindo, desatento, excesso de 

bagunça e barulho, sem uniforme...Etc. 

O elogio também faz bem, exerça sua gentileza com eles!!!! 

 

6.5 - Lembramos que todas as ações dos porteiros, como dos moradores e visitantes na 

portaria, são gravadas em nosso sistema de CFTV. As imagens possuem um tempo de 

armazenamento, aproximadamente 30 dias.   
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7- RECOLHIMENTO DO LIXO EM GERAL E RESÍDUOS 

VEGETAIS: 
 

7.1 - Temos um horário e dias específicos para coleta de lixos e pequenos resíduos vegetais, 

que são segundas, quartas e sextas às 08:00 hs (mesmo feriados que coincidam nesses dias). 

O Lixo colocado fora do dia e horário não será recolhido e o proprietário será devidamente 

notificado. Caso tenha necessidade de fazê-lo, pedimos que coloque o lixo diretamente na 

lixeira do condomínio que fica no final da rua 5. 

 

7.2- Importante que tenhamos a consciência da necessidade de reciclar nosso lixo, 

separando: orgânicos, sólidos e recicláveis, antes de colocá-los para recolhimento. O lixo 

depois de recolhido é separado por nossos funcionários de serviços gerais, onde o reciclável é 

vendido e no final do ano, o total apurado da venda, é divido entre eles; 

 

7.3 - No caso específico do recolhimento de pequenas podas, limitamos por casa em cada dia 

de recolhimento o máximo de 05 (cinco) sacos de 100 litros padrão lixo; 

 

7.4 - Salientamos que devemos acondicionar o lixo em recipientes adequados, isso faz parte 

do respeito aos funcionários que executam essa tarefa. É uma forma de não gerar o 

retrabalho, pois quando os recipientes são inadequados, vazam o lixo pela calçadas ou ruas 

quando pegos para o recolhimento; 

 



 

 

 
 

 

8- SITUAÇÕES REFERENTES A SOM E BARULHOS EM GERAL : 
 

8.1- É importante ter a consciência que nosso condomínio por sua localização, ainda é 

bastante privilegiado pela falta da poluição sonora. Sendo assim, alguns barulhos podem se 

tornar cansativos ou excessivos para algumas pessoas. Muita das vezes, nem é a intensidade e 

volume do som que incomoda, mas a continuidade do mesmo. Para tal, sejamos atentos a isso 

e façamos ao máximo para respeitar a privacidade de todos e a sua; 



 

 

 

8.2- O barulho de máquinas elétricas (serra corte, furadeiras, marteletes etc) som 

automotivo, som residencial fora de horários e ou com alta intensidade de volume, podem 

gerar reclamações junto a administração. Havendo tal fato, gera notificação e havendo 

reincidência, a multa. 

 
 

8.3- Ao sentir-se incomodado com barulho vindo de vizinhos, obras, som automotivo ou 

residencial, faça sua reclamação por escrito junto a administração, pelo e-mail: 

portaria@villagedogramado.com.br ou em modelo próprio na portaria. Sendo em horários 

noturnos, solicite junto a portaria a intervenção do ronda. Assim, o mesmo será notificado 

pelo condomínio. Não havendo um posicionamento por parte do condômino infrator ou 

reincidência após sua solicitação, ligue para a PMMG e registre um B.O., oficialize também a 

ocorrência junto à administração; 

 

 



 

 

 

8.3- A política da boa vizinhança é o melhor caminho. Procure manter um bom relacionamento e 

respeito mútuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 –TELEFONES UTEIS. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

LOCAL TELEFONE RAMAL 

SEDE 3688 - 1360 1528 

CENTRO ADMINISTRATIVO 3688 - 1300 9 

GABINETE 

SETOR TELEFONE RAMAL 

RECEPÇÃO 

3688 - 1305 

3688 - 1340 

1305 

1340 

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 3688 - 1301 1301 

ASSESSORIA JURIDICA 3688 - 1300 1504 

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 

SETOR TELEFONE RAMAL 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3688 - 1372 1372 

BANCO DE EMPREGOS 3688 - 1495 1495 

CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) 3688 - 1447 1447 

CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) 3689 - 7101 - 

CONSELHO TUTELAR (CTLS) 3688 - 1450 1450 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

3688 - 1448 

ou 

3681 - 9754 

1448 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II (CRAS II) 3688 - 1486 1486 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (CREAS) 

3688 - 1491 

3688 - 1492 

1491 

1492 



 

 

ESCOLA INTEGRAL (ESPAÇO CRIANÇA) 3688 - 1427 1427 

PROGRAMA MUNICIPAL VIDA FELIZ 3681 - 8694 - 

DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3688 - 1474 1474 

POLIESPORTIVO 3688 - 1465 1465 

DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA 

3688 - 1389  

3688 - 1390 

1389 

1390 

CAALE (CENTRO DE ARQUEOLOGIA ANETE LAMING EMPERAIRE) 3681 - 8755 - 

RECEPTIVO TURÍSTICO 3689 - 8422 - 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - RODOVIÁRIA 3688 - 1392 - 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

SETOR TELEFONE RAMAL 

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 3688 - 1370 

3514 

3515 

DIRETORIA DE OBRAS 3681 - 4324 - 

ALMOXARIFADO DE OBRAS 3689 - 8436 - 

LIMPEZA URBANA 3688 - 1480 3580 

DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA 
3688 - 1308 

3688 - 1369 

1308 

1369 

DIRETORIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 3688 - 1463 1463 

ALMOXARIFADO DE FROTAS 3681 - 8613 - 

TERMINAL RODOVIÁRIO 3688 - 1462 1462 

GARAGEM MUNICIPAL 3681 - 7007 - 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SETOR TELEFONE RAMAL 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 3681 - 4869 - 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DOS ANJOS 3688 - 1494 1494 

CRECHE - SANTOS DUMONT 3688 - 1394 1394 

CRECHE - VILA MARIA 3688 - 1395 1395 

E.M. ALBERTO SANTOS DUMONT 3688 - 1481 1481 

E.M. ANTÔNIO DE CASTRO 3688 - 1396 1396 



 

 

E.M. CORONEL PEDRO VIEIRA 3688 - 1397 1397 

E.M. DONA ARAMITA 3688 - 1401 1401 

E.M. DONA MARIA AUGUSTA 3688 - 1402 1402 

E.M. DONA MARUCAS 3688 - 1403 1403 

E.M. DONA NANÁ 3688 - 1404 1404 

E.M. DONA SANTINHA 3688 - 1405 1405 

E.M. DR. LUND 3688 - 1407 1407 

E.M. HERCULANO LIBERATO 3688 - 1411 1411 

E.M. LAPINHA 

3688 - 1399 

3689 - 8284 

1399 

  

E.M. MÉRCIA MARGARIDA L. MACHADO 3688 - 1415 1415 

E.M. MESSIAS PINTO ALVES 3688 - 1416 1416 

E.M. NILZA VIEIRA 3688 - 1417 1417 

E.M. ODETE VALADARES 3688 - 1418 1418 

E.M. PROF. CLAUDOMIRA 3688 - 1419 1419 

E.M. PROF. MELLO TEIXEIRA 3688 - 1420 1420 

E.M. LÍVIO MUCIO CONRADO SILVA - "SENHOR TITO" 3688 - 1484 1484 

APOIO ADMINISTRATIVO 3688 - 1367 1367 

MERENDA ESCOLAR 3688 - 1300 2810 

MULTIDISCIPLINAR 3688 - 1300 2262 

PEDAGOGIA 3688 - 1300 3566 

RECURSOS HUMANOS 3688 - 1300 1802 

TRANSPORTE ESCOLAR 3688 - 1300 1805 

JURIDICO 3688 - 1300 2263 

SECRETARIA DE FAZENDA 

SETOR TELEFONE RAMAL 

CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO 3688 - 1470 1470 

CONTABILIDADE 3688 - 1324 1324 

DÍVIDA ATIVA 3688 - 1325 1325 

EXECUÇÃO FISCAL 3688 - 1473 1555 

FISCALIZAÇÃO - POSTURAS 3688 - 1300 3512 



 

 

IPTU 3688 - 1327 1327 

ISSQN 3688 - 1328 1328 

ISSQN 3688 - 1329 1329 

CONTAS A PAGAR 3688 - 1300 1520 

TESOURARIA 3688 - 1332 1332 

SECRETARIA DE GESTÃO 

SETOR TELEFONE RAMAL 

SECRETARIA 3688 - 1300 1509 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 3688 - 1300 
2516 

 2517  

ALMOXARIFADO CENTRAL 3688 - 1479 1800 

ARQUIVO CENTRAL 3688 - 1311 1311 

CCLC - COMPRAS 3688 - 1316 1316 

CCLC - COMPRAS - FAX 3688 - 1313 1313 

CCLC - CONTRATOS 3688 - 1318 1318 

CCLC - LICITAÇÕES 3688 - 1320 1320 

CONVÊNIOS 3688 - 1334 1334 

COORDENAÇÃO DE VIGIAS 3688 - 1454 1454 

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3688 - 1349 1349 

PATRIMÔNIO 3688 - 1472 1472 

PESSOAL 3688 - 1322 1322 

PROTOCOLO 3688 - 1323 1323 

SERVIÇO FUNERÁRIO 

3688 - 1343 

ou 

9315 - 3534  

(Plantão) 

1343 

ou 

1543 

SERVIÇO FUNERÁRIO - CEMITÉRIO 3681 - 1009 - 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3688 - 1319 1319 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3688 - 1478 1478 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 3688 - 1308 1308 

AGROPECUÁRIA 3681 - 9626 - 



 

 

COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO 3688 - 1333 1333 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SETOR TELEFONE RAMAL 

SECRETARIA 3688 - 1300 9 

SECRETARIA - FAX 3688 - 1384 1384 

AMBULATÓRIO CENTRAL 3689 - 3826 - 

AMBULATÓRIO CENTRAL 3689 - 7424 - 

AMBULATÓRIO CENTRAL 3689 - 7645 - 

AMBULATÓRIO CENTRAL / ADMINISTRAÇÃO 3689 - 7252 - 

AMBULATÓRIO CENTRAL / LABORATÓRIO 3689 - 7433 - 

ATENÇÃO BÁSICA 3688 - 1376 1376 

CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS 1) 3688 - 1424 2206 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPS I) 3688 - 1430 1430 

CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPS 

AD) 

3681 - 8811 3688 

- 1436 

- 

1436 

CENTRO DE REABILITAÇÃO (CREAB) 3688 - 1356 1356 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CRESCER) 
3688 - 1425 1425 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3688 - 1493 1493 

CONTROLE E AVALIAÇÃO 3688 - 1381 1381 

CONTROLE E AVALIAÇÃO 3688 - 1375 1375 

CUIDAR AERONAUTAS 3688 - 1431 1431 

CUIDAR BELA VISTA (ANTIGO CUIDAR MARIO CASASSANTA) 3688 - 1438 1438 

CUIDAR CAMPINHO 3688 - 1432 1432 

CUIDAR CENTRO 3688 - 1433 1433 

CUIDAR FRANCISCO PEREIRA 3688 - 1434 1434 

CUIDAR JARDIM IPÊ (MÁRIO CASASSANTA) 3688 -1429 1429 

CUIDAR JOANA D'ARC 3688 - 1435 1435 

CUIDAR LAPINHA 3689 - 8425 - 

CUIDAR LUNDCÉIA 3688 - 1437 1437 

CUIDAR NOVO SANTOS DUMONT 3688 - 1439 1439 



 

 

CUIDAR MORADAS DA LAPINHA 3688 - 1440 1440 

CUIDAR JOA - VÁRZEA 3688 - 1443 1443 

CUIDAR PALMITAL 3688 - 1496 1496 

CUIDAR PÔR DO SOL 3688 - 1441 1441 

CUIDAR PROMISSÃO 3688 - 1442 1442 

CUIDAR VILA MARIA 3688 - 1444 1444 

CUIDAR VISÃO 3688 - 1445 1445 

EPIDEMIOLOGIA 3688 - 1383 1383 

ESTAÇÃO CHEGAR BEM (TRANSPORTE) 3688 - 1379 1379 

FARMÁCIA MUNICIPAL 3688 - 1426 1426 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3688 - 1385 1385 

INSTITUTO FLORESCER 3688 - 1452 1452 

MANUTENÇÃO 3688 - 1386 1386 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) 3688 - 1357 1357 

PESSOAL 3688 - 1382 1382 

SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE 3688 - 1380 1380 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3688 - 1348 1348 

ZOONOSES 3688 - 1446 1446 

OUTROS 

ÓRGÃO TELEFONE RAMAL 

ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA MG 3681 - 9629 - 

CÂMARA MUNICIPAL 3689 - 9950 - 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEP) 3688 - 1476 - 

COPASA 3689 - 4431 - 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MG 193 - 

DEFENSORIA PÚBLICA MG 
3689-0897 

3681-1770 

< TEL 

< FAX 

DEFESA CIVIL MG 
199 

3681 - 8793 

- 

- 

EMATER MG 3681 - 2466 - 

FÓRUM 3681 - 1066 - 



 

 

OAB 3681 - 2011 - 

POLÍCIA CIVIL MG 3681 - 3096 - 

POLÍCIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE MG 3681 - 1406 - 

POLÍCIA MILITAR MG 
190 

3681 - 8685 

- 

- 

POLO UAB EM LAGOA SANTA 3687 - 2055 - 

POSTO DO IPSEMG 3689 - 7496 7496 

POSTO DO MINAS FÁCIL 3689 - 3837 - 

POSTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 3688 - 1321 1321 

POSTO PREVCIDADE - INSS 

3681 – 4892 

3689 – 5966 

3689 - 4486 

- 

- 

< FAX 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 3689 - 4125 - 

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA SANTA 3689 - 3735 - 

UNIPAC 3688 - 1406 - 

 


