
 
 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 

SMTC 

 VISÃO GERAL 

 
São atribuições da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura: 

 

I - planejar, coordenar, executar e gerenciar políticas públicas de turismo, cultura; 

 

II - gerenciar recursos destinados ao turismo; 

 

III - exercer controle orçamentário; 

 

IV - delimitar e implantar áreas destinadas à instalação e à exploração do turismo em harmonia com 

o meio ambiente; 

 

V - planejar, organizar, gerenciar e realizar eventos; 

 

VI - promover, executar e divulgar eventos, seminários, fóruns; 

 

VII - fomentar desenvolvimento do turismo ecológico; 

 

VIII - atrair novos investimentos para o turismo, por meio de incentivo de políticas tributárias e 

fiscais; 

 

IX - desenvolver programas que estimulem à proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico; 

 

X - incentivar e promover os artistas e os artesãos locais, bem como documentar as artes populares; 

 

XI - instituir, manter e supervisionar entidades que tenham natureza cultural; 

 

XII - instituir, manter, supervisionar e preservar a memória cultural do Município; 

 



 
 

XIII - incentivar e promover exposições, encontros, festivais; 

 

XIV - propiciar apoio econômico aos trabalhos turísticos e artísticos; 

 

XV - promover e participar de estudos, debates, pesquisas, seminários, estágios e reuniões, que 

possam contribuir para o desenvolvimento do turismo e da cultura; 

 

 

 

 

SETOR DE COORDENAÇÃO DE GERENCIA E EVENTOS 

Objetivos 

1. Planejar Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 2. Coordenar de forma eficiente 

as Gerências sob a sua responsabilidade; 3. Responder verbalmente e oficialmente as consultas 

formuladas por Requerentes; 4. fornecer informações solicitadas com presteza e exatidão; 5. 

Executar serviços de elaboração e digitação de ofícios, memorandos, relatórios e outros de sua 

competência ou solicitados pelo seu superior; 6. Manifestar em processos administrativos;7. 

Receber, controlar e tramitar documentos, destinados à sua Coordenação, bem como dar os 

encaminhamentos aos setores competentes, junto ao sistema de protocolo da Secretaria.8. 

Coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização de eventos promovidos pela Secretaria de 

Turismo e Cultura, bem como do Festival de Pesca, atendendo aos aspectos técnicos, políticos, 

administrativos e financeiros; 9. Assessorar e apoiar a realização do Planejamento para realização 

dos eventos; 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Não há 

Forma de atendimento 

e acesso 

Eletrônico ou presencial. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Rua Riachuelo nº01, Cavalhda I, - Cáceres-MT 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 11h30min e 

13h30min às 17h30min; 

 

Contato Fone: (65) 3222-3455 

sec.turismo.cac@gmail.com ou turismoecultura@caceres.mt.gov.br 

mailto:sec.turismo.cac@gmail.com
mailto:turismoecultura@caceres.mt.gov.br


 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

SETOR DE GERENCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS 

Objetivos 

1. Elaborar e executar programas e projetos no âmbito da Secretaria; 2. Orientar e coordenar as 

ações necessárias para estudos de programas, projetos na área do Esporte, Cultura e Turismo; 

Cadastrar propostas de programas e projetos em editais públicos e privados; 3. Elaborar elementos 

técnicos para subsidiar os procedimentos licitatórios de contratação; 4. Organizar e operacionalizar 

as ações de desenvolvimento de termos de referência, normas e diretrizes técnicas para a 

elaboração de projeto relativos à sua área de atuação; 5. Gerir e fiscalizar os contratos no âmbito 

de sua competência; 6. Manter atualizados todos os registros relativos aos programas e projetos 

desenvolvidos pela secretaria; 7. Executar quaisquer outras atividades que pelas características se 

enquadrem na sua competência. 

 

Atuações:  Elaborar e executar programas e projetos no âmbito da Secretaria e demais atribuições 

elencadas na LCM 115/2017. 

Requisitos Nenhum. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado. 

Prazo máximo para 

resposta 

Prazo legal para resposta de requerimento administrativo. 

Forma de atendimento 

e acesso 

Não possui atendimento ao público. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Rua Riachuelo nº01, Cavalhda I, - Cáceres-MT 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 11h30min e 

13h30min às 17h30min; 

 

Contato Fone: (65) 3222-3455 

sec.turismo.cac@gmail.com ou turismoecultura@caceres.mt.gov.br 

SETOR DE PROTOCOLO 

Atuações: Atendimento geral ao cidadão, protocolo geral de documentos/requerimentos, com 

encaminhamento aos setores responsáveis. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Não há. 

Forma de atendimento Presencial ou eletrônica. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Rua Riachuelo nº01, Cavalhda I, - Cáceres-MT 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 11h30min e 

13h30min às 17h30min; 

 

Contato Fone: (65) 3222-3455 
sec.turismo.cac@gmail.com ou turismoecultura@caceres.mt.gov.br 

mailto:sec.turismo.cac@gmail.com
mailto:turismoecultura@caceres.mt.gov.br
mailto:sec.turismo.cac@gmail.com
mailto:turismoecultura@caceres.mt.gov.br


 

SETOR: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

1. Organizar e dispor adequadamente os diferentes elementos (materiais, humanos, processos, etc.) que 

compõem (ou vierem a compor), esta secretaria, museu e biblioteca, com o objetivo de aumentar a sua 

eficiência, eficácia e efetividade;  

2. Digitar os ofícios, memorandos, relatórios, envios de pagamentos e outros serviços solicitados pelo 

chefe imediato;  

3. Fazer conferencia, acompanhamento e encaminhamento de processos administrativos (licitatório, 

despesas) e convênios de acordo com as exigências;  

4. Fazer levantamento dos materiais necessários para instalação da estrutura organizacional;  

5. Acompanhar os processos de aquisição compra prestação de serviço, reparos, consertos e outros 

dentro dos princípios legais; 

6. Controlar documentos despesas fixas variáveis desta secretária;  

7. Executar os programas de trabalho nos prazos previstos;  

8. Executar quaisquer outras atividades que pelas características se enquadrem na sua competência 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Não há. 

Forma de atendimento Presencial ou eletrônica. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Rua Riachuelo nº01, Cavalhda I, - Cáceres-MT 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 

11h30min e 13h30min às 17h30min; 

 

Contato Fone: (65) 3222-3455 
sec.turismo.cac@gmail.com ou 

turismoecultura@caceres.mt.gov.br 

  

 

mailto:sec.turismo.cac@gmail.com
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