
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DO TUDO AQUI 

TUDO AQUI - CENTRO - PORTO VELHO 

 
Há disponibilização de senhas de forma presencial e por agendamento 
eletrônico: http://tudoaqui.ro.gov.br/ 
BANCO DO BRASIL - recebimento de boleto, depósitos, consulta de saldo, 
saque no cartão e extrato. 
CORREIOS - envio de documentos (cartas, facturas) encomendas entre um 
remetente e um destinatário e seguro DPVAT. 
DER - emissão do requerimento de passe livre idoso e deficiente físico 
estadual e federal. 
DETRAN - 2° via da carteira nacional de habilitação - CNH, 2° via de CRLV e 
emissão de taxas 
DPE - triagem, primeiro atendimento e consulta processual. 
IICC - emissão de 1ª e 2ª da carteira de identidade. 
MP - retificação de certidão, pedido de 2ª da certidão e restauração de 
certidão. 
OAB - triagem 
PROCON - orientação ao consumidor e recebimento de reclamação com 
registro de queixa na compra de produtos. 
SEAS - atendimento e monitoramento em locais de privação de liberdade 
(presídios, unidade sócio educativo, lar de idosos), informações gerais, 
elaboração de currículo e tradução de documentos, abertura de queixas e 
reclamações, realização de audiências pré-agendadas e serviço de cartório. 
SEFIN - informações sobre a situação cadastral do contribuinte, certidão 
negativa: cadastro de pessoa física e emissão, consulta de débitos de tributos 
estaduais: conta corrente, inadimplência e impressão de DARE em geral, 
inclusive IPVA, excluindo se DARE avulso 
SEGEP - consulta de processos Segep, emissão cédula c, emissão de 
contracheques e emissão de ficha financeira. 
SINE - cadastro de empregos e encaminhamento à captação de vagas, auxilia 
no aplicativo para dar entrada no seguro desemprego e auxilia no app de CTPS 
digital. 

TUDO AQUI - SHOPPING - PORTO VELHO 

 
Agendamento somente por telefone toda segunda-feira (Das 13h às 18h): 3212 
8018 
IICC – emissão de 1° via e 2° via de RG e retificações. 
DETRAN - emissão de 2º via da carteira nacional de habilitação, CRLV, baixar 
restrição tributária, emissão de certificado de venda, parcelamento de multas, 
parcelamento de taxas de licenciamento, solicitação de CNH definitiva, e cópia 
autêntica do CRLV. 
POLÍCIA FEDERAL - emissão de passaporte, emissão de RNE e autorização 
de residência permanente (estrangeiro), entrega de passaporte, segurança 
privada, requerimento de armas, documentação para vigilantes, produtos 
químicos. 



TUDO AQUI - JI PARANÁ 

 
Contato: 3422-1513 
BANCO DO BRASIL - taxas diversas geradas e não geradas no tudo aqui, 
recebimento de contas de água, luz e telefone, saque no cartão com ou sem 
chip. 
CAERD - 2ª via de conta, ligação, religação, alteração cadastral, parcelamento 
de débito, mudança de local de medidor, mudança de nome, certidão negativa 
de débito, informação de débito, recebimento de reclamação e informações. 
CORREIOS - Sedex, carta simples emissão CPF, e-mail service, valor 
declarado, ar aviso de recebimento, recolhimento de contas (água, luz, 
telefone, taxa do exército) carnê baú da felicidade, vale postal, reembolso 
postal, encomenda simples normal e recebimento de taxas diversas. 
DER - emissão do requerimento passe livre idoso e deficiente físico estadual e 
federal e informações referentes ao passe livre. 
DETRAN - espelho, encargos de licenciamento de veículos, informações sobre 
adição de categoria a, b e emissão taxas licenciamento e seguro. 
IICC - emissão 1ª e 2ª identidade, entrega de identidade. 
IPERON - recadastramento, requerimentos para aposentadoria, pensão, 
seguro pecúlio. 
JUNTA MILITAR - alistamento militar, 1ª e 2ª via de certificado de reservista e 
dispensa, atestado de desobrigado, certificado de isenção CDSA – solenidade 
de juramento à bandeira. 
PROCON - orientação ao consumidor, recebimento de reclamação com 
registro de queixa na compra de produto, notificação ao fornecedor, 
encaminhamento de processo ao tribunal especial cível quando não houver 
conciliação entre consumidor e fornecedor. 
SEAS - monitoramento e fiscalização das entidades sócio assistenciais nos 
municípios de Alvorada, Presidente Médici, Teixeirópolis, Urupá e Ji-Paraná, 
acompanhamento às ações de trabalho social, relatórios, ofícios, memorandos 
e apoio técnico da Seas. 
SEGEP - emissão contra cheque, recebimento de requerimentos, entrega de 
documentos funcionais, informações funcional e financeira do servidor, 
informações sobre andamento de processos administrativos. 
SEFIN - emissão de taxas IPVA – cálculos ICMS guia de mudanças e 
parcelamentos de IPVA – certidões negativas de pessoas físicas informação 
dívida ativa. 
SINE - cadastro de empregos e encaminhamento à captação de vagas - 
anteriormente fazia carteira de trabalho e seguro desemprego (deixou de ser 
feito por deficiência do sinal da internet, pois o programa exige sinal forte). 

TUDO AQUI - ROLIM DE MOURA 

 
Contato: 3442 9091 
DER - Passe livre intermunicipal para idosos e portadores de necessidades 
especiais. 
DEFENSORIA PÚBLICA - Assistência Jurídica integral gratuita. 
DETRAN - Renovação de CNH, 1ª e 2ª via de CNH, expedição de guias de 



licenciamento anual, seguro e IPVA, emissão de documentos de licenciamento 
e comunicação de vendas. 
IDARON - Emissão DARE, GTA, cadastro de marca e consulta de saldo de 
ficha, declaração de bovinos, lançamento de movimento, recebimento de 
declaração de vacinas. 
IICC - Expedição e entrega de carteira de identidade 1ª e 2ª via. 
IPERON - Atendimento aos beneficiários da previdência para geração de 
processo junto ao IPERON sede. 
JUCER - Registro de abertura, alteração e encerramento de empresas. 
JUNTA MILITAR - Emissão de 1ª e 2ª° via de certificado de dispensa de 
incorporação, alistamento militar, atestado de desobrigação de serviço militar e 
solicitação de transparência de alistamento entre juntas. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO - Confecção de carteira de trabalho 1ª e 2ª via e 
alteração de dados. Orientações sobre a carteira digital. 
PROCON - Relação do consumismo, formulação do processo e orientação do 
consumidor referente à cobranças indevidas, práticas abusivas e dúvidas sobre 
produtos e serviços. 
SEAS - Disponibilizar orientações técnicas às equipes municipais que 
gerenciam os programas sociais em cada ente. Realizar Monitoramento e 
acompanhamento dos Convênios e Programas Federais e Estaduais 
vinculados à SEAS. 
Distribuir os Kits do Programa Mamãe Cheguei e manusear o controle do 
sistema eletrônico do estado, SEI, SISCAB. Prestar Atendimento ao Público 
com as devidas orientações. 
SINE - Intermediação de mão de obra e Seguro Desemprego. 

FUTURAS UNIDADES DO TUDO AQUI 

TUDO AQUI – ARIQUEMES 

 
DER - Promover Emissão do requerimento passe livre idoso e deficiente físico 
Estadual e Federal. 
DETRAN - Prestação de atendimento, encargos de licenciamento de veículos, 
informações sobre adição de categoria a, b emissão taxas licenciamento e 
seguro liberação. 
IICC - Promover serviços de criação dos documentos do registro natural. 
IPERON - Atendimento previdenciários aos servidores ativos e inativos, 
recadastramento dos aposentados e pensionistas 
PROCON - Prestação de atendimento ao consumidor, recebimento de 
reclamação com registro de queixa na compra de produto, notificação ao 
fornecedor, encaminhamento de processo ao tribunal especial cível quando 
não houver conciliação entre consumidor e fornecedor, certidão negativa, baixa 
de processo, audiências de conciliação entre consumidor e fornecedor e 
orientar aos consumidores. 
SEAS - Prestação de serviços de assistência social, segurança alimentar, 
habitação. 
SESAU - Promover serviços de saúde humanizados com qualidade aos 
usuários, em suas entrega de serviços atenderá com a dispensação 
(distribuição) de medicamentos alto custo, alimentação enteral, bolsa s de 



colostomia, meios de locomoção, controle e avaliação dos leitos de UTI e 
atendimentos a pacientes para TFD e futuramente a instalação da rede de frio 
regional, local aonde ficará estocado todas as vacinas do programa nacional de 
imunização que serão distribuídas para os municípios da região do Vale do 
Anari. 
SEFIN - Promover serviços de emissão de taxas IPVA – Cálculos ICMS Guia 
de mudanças e parcelamentos de IPVA – Certidões negativas de pessoas 
físicas informação dívida ativa. 
SINE - Elaborar cursos para qualificação e aperfeiçoamento dos cidadãos para 
o mercado de trabalho. 
SEPOG - dedicará a missão de planejar e coordenar políticas públicas 
inovadoras com excelência, além de apoiar, orientar, elaborar e articular com 
as respectivas parcerias a execução de projetos de acordo com a viabilidade 
econômica e social buscando promover o desenvolvimento do Estado, para 
que dessa forma possa compor uma equipe de referência no planejamento 
governamental e indutora na gestão por resultados 
MINISTÉRIO DO TRABALHO - emissão de CTPS física e digital, seguro - 
desemprego, informações trabalhistas, registro profissional, RAIS, CNIS E 
CAGED. 

TUDO AQUI - CACOAL 
 
DER - atendimento para solicitação de passes livres a pessoa com deficiência 
e serviços de protocolo. 
IICC- emissão de RG e registros de Boletim de Ocorrência via delegacia 
interativa. 
PROCON - Possibilitar aos consumidores atendimento em caso de 
descumprimento do código de defesa do consumidor. 
SEAS - Prestação de serviços de assistência social, segurança alimentar, 
habitação. 
SINE – atendimento ao público para preenchimento de vagas, 2a via da CTPS 
e solicitação de seguro desemprego. 

 


